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 ПЕРЕДМОВА 

Відповідно до розпорядження КМУ № 333-р від 01.04.2014 р. об’єднана 
територіальна громада повинна розробити схему планування своєї території. Сьогодні 
дуже актуальним є комплексний підхід до просторового планування території, адже це 
ключ до сталого, планомірного та гармонійного розвитку громади.  

Схема планування території громади – це містобудівна документація, яка визначає 
принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території 
громади. Ця документація має бути інструментом розумного управління для органів 
місцевого самоврядування. Завдяки застосуванню геопросторових данних з’являється 
можливість оперативно приймати рішення щодо забезпечення життєдіяльності громади в 
будь-якій сфері: освіті, медицині, інженерно-транспортній, санітарно-епідемічному 
благополуччі, пожежній безпеці тощо.  

Завданнями схеми планування території громади є: 

  обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів 
використання територій; 

  урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, 
забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог 
містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 
протипожежного та іншого законодавства; 

  обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб; 
  забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого 

розвитку населених пунктів; 
  визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, 

наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених 
законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; 

  розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів; 

  розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки. 
Головна мета схеми планування території Апостолівської об’єднаної територіальної 

громади (далі – ОТГ) - обґрунтувати майбутні потреби та визначити переважні напрямки 
використання її території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, 
визначити території, що мають особливу цінність, встановити передбачені 
законодавством обмеження на їх планування, забудову та інше використання.  

Схема планування території Апостолівської ОТГ розроблена інститутом 
“УКРНДПІЦИВІЛЬБУД” на підставі: 

  завдання на проектування від  2018 року; 
  вихідних матеріалів, наданих службами Дніпропетровської ОДА, 

Апостолівської РДА,  селищної та сільських рад (що ввійшли до складу ОТГ), 
відомчими установами. 

При розроблені проекту були враховані законодавчі та нормативні документи: 

  Розпорядження КМУ №333-р від 01.04.2014 р.; 
  Закон України ”Про Генеральну схему планування території України”; 
  Земельний кодекс України; 
  Водний кодекс України; 
  Лісовий кодекс України; 
  Закон України “Про основи містобудування”; 
  Закон України “ Про регулювання містобудівної діяльності”; 
  Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні”;  
 ДБН Б.1.1-21:2017 Склад та зміст Схеми планування території, на якій 

реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад; 
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  ДБН Б.2.2-12:2018  Планування і забудова територій; 
  Стратегія розвитку Апостолівської об′єднаної територіальної громади на 2017-

2025 роки. (розроблена в рамках програми "Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність (DOBRE)", стратегічною командою, що 
складається із лідерів і представників місцевої громади. 2017 р.). 

  Регіональна доповідь про стан охорони навколишнього природного середовища 
Дніпропетровської обасті у 2016 році.  
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

 
1.1 Загальні відомості про громаду 
Апостолівська об’єднана теоирторіальна громада утворена 5 серпня 2015 року  

шляхом обєднання 5 колишніх сільських та міської рад.  
Загальна площа Апостолівської ОТГ становить 679,49 км2. це близько 50% площі 

території Апостолівського району. Чисельність населення близько 24,3 тисячі осіб. Це 
одна з найбільших ОТГ України. Відстань від адміністративного центру до 
найвіддаленішого населеного пункту громади (село Тарасо-Григорівка) складає 40 км, до 
найближчого села (с. Запорізьке) – майже 9 км.  

Апостолове є адміністративним центром Апостолівської ОТГ та центром і досі 
існуючого Апостолівського району. Місто є важливим центром оптової торгівлі, але має 
ряд проблем. Серед них – зруйнована промислова зона, знищена транспортна 
інфраструктура, нестача води, велика і занедбана соціальна сфера, безробіття.  

 
1.2. Функціональне використання земель 
Територія ОТГ, згідно даних обліку земель станом на 01.01.2016 р., склала 67949,60 

га, що становить 49,24 % загальної площі Апостолівського району та 2,13 % 
Дніпропетровської області. 

За цільовим призначенням землі ОТГ, згідно Земельного кодексу України, 
поділяються на наступні категорії: 

а) землі сільськогосподарського призначення; 

б) землі житлової та громадської забудови; 

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 

г) землі оздоровчого призначення; 

ґ) землі рекреаційного призначення; 

д) землі історико-культурного призначення; 

е) землі лісогосподарського призначення; 

є) землі водного фонду; 

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.  

В межах кожної категорії існують території різного функціонального використання. 
Аналіз структури земельного фонду ОТГ за період 2014–2016 рр. не виявив жодних змін 
в розподілі земель за цільовим призначенням (табл.1.2.1). 

 В балансі земельного фонду ОТГ лідером лишаються землі сільськогосподарського 
призначення. Їх частка складає 87,15 % території. Це говорить про сільськогосподарське 
спрямування ОТГ. Із 59216,78 га 88,77 % складає рілля, 9,36 % – пасовища, 1,87 % – 
багаторічні насадження та 2 га займають сіножаті. На території ОТГ також є 783,89 га 
земель під господарськими будівлями і дворами, 596,04 га під господарськими шляхами і 
прогонами та 44,60 га земель, що перебувають у стадії меліоративного будівництва та 
відновлення родючості. 

Землі лісогосподарського призначення займають площу 2699,64 га або 3,97 % 
території. Уся площа даних земель –  лісові землі. Серед лісових земель ОТГ виділяються 
вкриті лісовою (деревною та чагарниковою рослинністю), які займають 98,89 % даних 
земель та не вкриті лісовою рослинністю (1,11 %). Вкриті лісовою рослинністю землі 
включають 1066,84 га полезахисних лісосмуг та 1029,20 га інших захисних насаджень. 
98,84 % даних земель віднесено до групи лісів, що використовуються для захисної, 
природоохоронної та біологічної мети. 

Наступними за зайнятою площею є землі іншого призначення. Їх частка складає 
3,16 % території ОТГ. 
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Таким чином, описані вище категорії земель складають 94,28 % площі ОТГ. У складі 

земель інших видів використання, які становлять 5,72 %, найбільшу площу займають 
землі житлової та громадської забудови. Їх частка складає 2,18 % території району.  

Землі водного фонду займають 1308,54 га території ОТГ, що складає 1,93 %. З них 
42,85 % перебуває під ставками. Під штучним водосховищами знаходиться 32,18 % 
даних земель, під штучними водотоками – 16,10 % та під природними водотоками – 8,87 
%.  

Найменшу площу земельного фонду ОТГ (1095,32 га або 1,61 %) займають землі 
промисловості, транспорту, зв’язку та оборони. 86,66 % або 949,24 га даних земель 
належить землям транспорту та зв’язку. З них 70,02 % зайнято під залізницями,  29,83 % 
перебуває під дорогами та 0,15 % віднесено до графи «інші землі».  

Також на території ОТГ присутні землі технічної інфраструктури, які складають 
(0,10 %). З них 41,01 % – інші землі, які використовуються для технічної інфраструктури, 
23,32 % використовується для виробництва та розподілення електроенергії, 18,53 % – для 
видалення відходів, 17,14 % –  для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

Згідно із даними довідки «Динаміка змін у структурі земельного фонду ОТГ» на 
даній території землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення відсутні. 
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Таблиця 1.2.1 

ДИНАМІКА ЗМІН СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ОТГ на 01.01.2014-2016 р.р.* 

2014 р 2015 р 2016 р № 
п/п Функціональне використання земель 

га % га % га % 

1 cільськогосподарські землі 
59216,78 87,15 59216,78 87,15 59216,78 87,15 

2 землі житлової та громадської забудови 
1483,92 2,18 1483,92 2,18 1483,92 2,18 

3 землі промисловості, транспорту, зв’язку та оборони 
1095,32 1,61 1095,32 1,61 1095,32 1,61 

4 землі лісогосподарського призначення 2699,64 3,97 2699,64 3,97 2699,64 3,97 

5 землі водного фонду  
1308,54 1,93 1308,54 1,93 1308,54 1,93 

6 землі іншого призначення  
2145,39 3,16 2145,39 3,16 2145,39 3,16 

землі природоохоронного призначення 
- - - - - - 

землі оздоровчого призначення 
- - - - - - 

землі рекреаційного призначення 
- - - - - - 

з 
ус

іх
 з

ем
ел

ь 

землі історико-культурного призначення 
- - - - - - 

* за даними довідки «Динаміка змін у структурі земельного фонду ОТГ» 
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Рис. 1. Структура земельного фонду ОТГ на 01.01.2016 р.
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1.3 Адміністративно-територіальний устрій 

 До складу громади увійшли населені пункти Апостолівської міської ради, та 
Володимирівської, Першотравенської, Михайлівської та Кам’янської сільських рад. 
Загалом до громади входить 1 місто, 2 селища та 17 сіл. 

Таблиця 1.3.1 
Адміністративно-територіальний устрій Апостолівської громади Дніпропетровської області 

Ч.ч. Населений пункт   Кількість населення, 
осіб  

1. м. Апостолове  14095 
2. с. Володимирівка 485 
3. с-ще Жовте  822 
4. с. Запорізьке  1209 
5. с. Кам′янка  1483 
6. с. Катеринівка  206 
7. с. Михайлівка  1430 
8. с. Михайло-Заводське  877 
9. с. Новоіванівка  425 
10. с. Новомар′янівка  65 
11. с. Нова Січ 133 
12. с. Новосеменівка  106 
13. с. Перше Травня  866 
14. с. Сергіївка  124 
15. с. Слов′янка  144 
16. с. Тарасо-Григорівка  45 
17. с. Червона Колона  112 
18. с. Шевченко  408 
19. с. Широчани  504 
20 с-ще Українка  795 
 Разом по громаді 24334 
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2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

2.1  Земельні ресурси 
Земельні ресурси – це сукупні запаси земельної території як просторового базису 

господарської діяльності і розселення людей, засобу виробництва, її біологічної 
продуктивності та економічної сталості життєвого середовища. 

Земельні ресурси ОТГ, згідно даних обліку земель станом на 01.01.2016 р., 
складають 67949,60 га. Загальна кількість землевласників та землекористувачів складає 
17479 юридичних та фізичних осіб. 

Сучасний ґрунтовий покрив ОТГ сформувався під впливом ґрунтотворних порід, 
рельєфу, клімату, рослинного покриву та господарської діяльності людини. Територія 
ОТГ, як і Апостолівського району в цілому, за фізико-географічним районуванням 
належить до зони Бузько-Дніпровського лісового степу Причорноморського 
середньостепового краю Середньостепової зони у межах Східноєвропейської ландшафтної 
країни. У рельєфному відношенні ця територія належить до Причорноморської низовини, 
яка відома низькими рівнинами, що перетинають терасові долини річок; пласкими 
водорозділами із западинами-подами. 

Ґрунти ОТГ – важливий компонент її ландшафтів, що у значній мірі визначає 
спеціалізацію економіки та спосіб життя її мешканців. Найбільш поширеними на даній 
території є чорноземи звичайні малогумусні; по балках і схилах – лучно-чорноземні і 
лучні засолені ґрунти. 

З корисних копалин тут зустрічаються марганцеві руди, боксити, нонтоніт (нікель-
кобальтова руда), кварц, буре вугілля, граніт, вапняки. 

На території ОТГ знаходиться 471,50 га відкритих земель без рослинного покриву. В 
основному це землі, ґрунтовий покрив яких порушився. Для їх подальшого ефективного 
використання дані території потребують проведення рекультивації. 

Господарська діяльність людини також негативно впливає на ґрунтоутворюючі 
процеси. Вирубування насаджень, наземне трелювання деревини, випасання худоби 
сприяє виникненню або посиленню ерозійних процесів. Висока розораність земель 
нерідко призводить до посилення водної та вітрової ерозії ґрунту – знесення родючого 
шару. Внаслідок цього виникають яри та балки, трапляються пилові бурі. Великої шкоди 
ґрунтам завдають неправильний обробіток, безсистемні зрошування і внесення 
мінеральних добрив. Внаслідок цього ґрунти руйнуються та виснажуються, знижується їх 
родючість. Також важливим чинником антропогенного впливу на земельні ресурси є 
порушення агротехніки вирощування сільськогосподарських культур, відходи 
промислового виробництва та забудова. 

Для підтримання ґрунтів у належному стані необхідно вживати різні заходи: 
насаджувати дерева і кущі на схилах ярів, щоб зупинити їх ріст; схили височин 
розорювати упоперек, щоб запобігти змиванню ґрунту поверхневими водами; в міру 
зрошувати землі; науково обґрунтовано вносити мінеральні добрива. 

Для забезпечення охорони ґрунтів усі землекористувачі ОТГ повинні здійснювати 
свідоме господарювання виключно у відповідності до цільового використання земель. 

Важливе місце серед землекористувачів ОТГ займають сільськогосподарські 
підприємства, у користуванні яких перебуває 26040,99 га або 38,32 % від загальної площі 
ОТГ. В основному це недержавні сільськогосподарські товариства, які складають 98,42 %  
даних земель. В своїй більшості це 16 сільськогосподарських товариств (17175,38 га), 5  
інших недержавних сільськогосподарських підприємств (8060,18 га) та 1 колективне 
сільськогосподарське підприємство (393,86 га). Серед решти – 1,58 % належить 3 
державним сільськогосподарським підприємствам. З них 250,01 га зайнято під 
сільськогосподарською науково-дослідною установою, 85 га перебуває у користуванні 
радгоспу та 76,55 га належить іншому державному сільськогосподарському підприємству.  

Землі, надані громадянам у власність та користування, в основному 
використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (62,66 %), 
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селянських (фермерських) господарств (17,73 %), для ведення особистих підсобних 
господарств (7,25 %) і для сінокосіння та випасання худоби (5,60 %). 

Для колективного садівництва на території ОТГ виділено 221,10 га, а для 
індивідуального гаражного будівництва відведено 0,01 га.  Для колективного городництва 
надано 219 га. Середня по району площа земельної ділянки, наданої під ці цілі, складає 
0,06 га.  

Також на території ОТГ обліковується 18,16 га земель, які передано громадянам для 
несільськогосподарської підприємницької діяльності. 

5,26 %  земель, які надано громадянам у власність та користування, припадає на 
землі житлової забудови, більшість яких зайнято житловими будинками садибного типу. 
Кількість громадян, яким надано земельні ділянки для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, становить 9609 осіб або майже 41 % від загальної кількості населення 
ОТГ. Середня по громаді площа земельної ділянки, наданої під дані цілі, складає 0,17 га.  

Під заклади, установи та організації соціальної сфери відведено 108,11 га.  35,88 % 
цих земель належить житлово-експлуатаційним організаціям, 30,71 % перебуває під 
закладами освіти, 13,68 % передано для потреб закладів охорони здоров’я, 9,62 % надано 
закладу комунального обслуговування, 4,5 % передано закладам торгівлі, 2,50 % надано 
для потреб органів державної влади та місцевого самоврядування, 1,09 % передано під 
потреби релігійних організацій. Крім цього, незначну площу (0,70 га) займає заклад 
культурно-просвітницького обслуговування та 3 кредитно-фінансові заклади загальною 
площею 0,38 га. Закладу соціального забезпечення та громадській організації відведено 
відповідно 0,10 га та 0,09 га. Іншим закладам, установам та організаціям, яких 
нараховується 6, надано ще 0,92 га. 

Відповідно до форми 6-зем, промислові та інші підприємства розміщуються на 
201,22 га. Згідно даної звітності, на території ОТГ функціонує 3 підприємства з 
виробництва будівельних матеріалів, які займають 62,44 % даних земель. Порівняно 
значну площу (43,37 га) займають підприємства, які у звітності віднесено до інших 
галузей промисловості. Також на території ОТГ функціонує 6 підприємств харчової 
промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів загальною площею 
17,10 га та підприємства з виробництва та розподілу електроенергії площею 15,10 га. 

Під територіями підприємств та організацій транспорту, зв’язку знаходиться 1,89 % 
земель ОТГ. 96,01% даних земель належить залізничному транспорту, 28,61 % – 
автомобільному,  4,03 % – повітряному та 0,34 % перебуває під трубопровідним 
транспортом. Крім цього, 1,02 га надано для потреб підприємств та організацій зв'язку. 

На території ОТГ зосереджено 1,39 га земель військових частин, підприємств, 
організацій, установ та навчальних закладів оборони. З них  49,53 % даних земель 
відведено для потреб Міністерства внутрішніх справ, 28,72 % надано Міністерству 
оборони та 21,75 % належить Товариству сприяння обороні України. 

Під землями лісогосподарських підприємств перебуває 0,91 % території ОТГ.  
Крім цього, на території ОТГ функціонує 4 водогосподарських підприємств, загальна 

площа яких складає 405,14 га. З них 72,69 %  знаходиться під штучними водосховищами, 
22,19 % – під штучними водотоками, 3,83 % – під гідротехнічними спорудами та 0,33 % – 
землі, які використовуються для технічної інфраструктури. 

Значна площа земель ОТГ (12,80 %) – це землі запасу та землі, не надані у власність 
та постійне користування в межах населених пунктів. Найбільша площа цих земель (50,94 
%) знаходяться під сільськогосподарськими землями. 18,71 % даних земель перебуває під 
лісами та іншими лісовкритими площами, 13,51 % знаходиться під зеленими 
насадженнями загального користування, під гідротехнічними спорудами, вулицями, 
набережними, площами та кладовищами, 9,31 % – під внутрішніми водами, 5,33 % – 
відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом та 0,97 % 
перебуває під низинними болотами. 

В середньому на 1 тис. жителів Апостолівської ОТГ Апостолівського району 
Дніпропетровської області приходиться: 2497,12 га сільськогосподарських земель, 113,84 
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га земель лісогосподарського призначення, 62,58 га територій житлово-громадської 
забудови, 46,19 га територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони. 
Для порівняння: на 1 тис. жителів Вакулівської ОТГ Софіївського району 
Дніпропетровської області приходиться: 8182,92 га сільськогосподарських угідь, 150,18 га 
територій житлово-громадської забудови, 119,06 га територій промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони. Це ще раз засвідчує, що основне багатство та привабливість 
ОТГ – в її різноманітних природних ресурсах. А обґрунтоване збільшення забудованих 
земель допоможе якнайкраще розкрити та використати цей потенціал. 

Розвиток інфраструктури територій також є одним із факторів залучення інвесторів. 
Якщо капітали інвестуються на територію з розвиненою інфраструктурою, податки та 
орендна плата сплачуються за найвищими ставками. Тому капіталовкладення в інженерне 
облаштування територій є необхідним при плануванні перспективного їх розвитку. 

Як засвідчив проведений аналіз, земельні ресурси ОТГ, як і країни в цілому, 
використовуються нераціонально. Один гектар сільськогосподарських угідь дає в Україні 
продукції лише на 450 доларів США, тоді як у Німеччині – на 2650, Франції – на 1450, 
Нідерландах – на 8900 доларів США. Навіть у північній Фінляндії 1 га сільгоспугідь 
забезпечує в чотири рази більше продукції, ніж в Україні. Зрозуміло, що підвищення 
продуктивності провідної галузі сільського господарства – землеробства – сприятиме 
відродженню всього господарства ОТГ, району, області і країни. 

 
2.2 Мінерально-сировинні ресурси 
На території громади є поклади корисних копалин: будівельна сировина (глина, 

суглинок, вапняк) та буре вугілля. Перелік родовищ надано в табл 2.2.1.  лише два 
родовища розробляються на даний час, ресурс та можливості решти не використовується. 

 
Таблиця 2.2.1 

Родовища корисних копалин 
Родовище та його привязка  Корисні копалини  
Апостолівське ( 2,5 км на 
ССхід від з.ст. Апостолове) 

Глина  Розробляється  

Мар'янське (6 км на ПдЗх від 
з.ст. Південна) 

Суглинок  Не розробляється  

Мар'янське (2,5 км на ПнЗх 
від с. Мар'янське, 8 км на 
ПдЗх від з.ст Тік, 1,3 км на 
Пн від каналу «Дніпро-
Кривий Ріг») 

Вапняк Не розробляється  

Жовтокам'янське (Пд-Зх 
околиця с. Жовте, 2-5 км на 
Зх від з.ст. Жовтокам'янка) 

Вапняк 
Глина  

Розробляється ПАТ 
«Хейдельбергцемент 
Україна» 

Прояв-Михайлівський (12 км 
на Пн від з.ст. Апостолове, 1 
км на Сх від с. Михайлівка)  

Прояв бурого вугілля   

Апостолівське ділянка 
Ганнівська, проміжна (28 км 
на ПдСх від м. Кривий Ріг, 
поблизу с. Володимирівка, 
Олександрівка) 

Вугілля буре   
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2.3  Інженерно-будівельні  умови 
Оцінка території по ухилах за придатністю для будівництва 

Природні умови є однією з найважливіших передумов для створення здорового та 
зручного життя населення, що відповідає одночасно вимогам економіки громади, 
будівництва і експлуатації будівель і споруд. Ефективне використання природних умов 
може бути досягнуто лише за умови вивчення території: водних об’єктів (водойм та 
водотоків), зелених насаджень, рельєфу та геології. 

Оцінка території за придатністю для будівництва виконується для подальшого 
розроблення заходів з інженерної підготовки для захисту від природних та антропогенних 
явищ. Класифікація території за придатністю проводиться згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 
розділ 9 таблиця 9.1. 

В наслідок опрацювання даних топогеодезичних матеріалів, на території 
Апостолівської громади  було виявлено прояви наступних несприятливих процесів: 

– Підтоплення територій ; 

– Території вражені ерозійними процесами; 

– Діючі яри; 

– Території, що порушені гірничими роботами. 

За сприятливістю територія району поділяється на наступні категорії: 

I категорія - придатні території. Загальний похил рельєфу в межах від 5‰ до 80‰. 
Не потребують негайних заходів з інженерної підготовки території. Мають сприятливі 
інженерно-геологічні умови для освоєння у якості промислових та сельбищних зон 

ІІ категорія - обмежено-придатні території. Загальний похил рельєфу виражений 
ухилами менше 5‰ та від 80‰  до 150‰. Потребують загальних та частково 
спеціалізованих заходів з інженерної підготовки.  

З несприятливих процесів на цих територіях відзначається: діючі яри обмеженого 
поширення, діючі та недіючі зсуви невеликих потужностей, воронки згаслого карсту, 
наявність шарів торфу і дуже заторфованих ґрунтів потужністю до 2-х метрів, наявність 
незначних проявів заболоченості, затоплюваність до 0,5м при 1% паводку. 

ІІІ категорія - непридатні території. Загальний похил рельєфу виражений ухилами 
більше 150‰. Потребують загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки. Це 
круті схили та обриви, які несприятливі для забудови. 

З несприятливих процесів на цих територіях відзначається: активно діючі яри 
значного поширення, діючі зсуви значних потужностей, воронки активного карсту, 
наявність підземних пустот, наявність шарів торфу і дуже заторфованих ґрунтів 
потужністю більше 2-х метрів, значне розповсюдження заболоченості, затоплюваність при 
1% та 4% паводку. 

Природні процеси 
В геоструктурному відношенні територія громади знаходиться в межах західного 

схилу Українського кристалічного щита, Придніпровського. 

Територія громади в геоморфологічній будові представлена височинами лесовим 
сильно розчленованими ярами та балками з чорноземами мало гумусовими та рівнинами 
лесовими слаборозчленованими із чорноземами південними  в поєднанні  з лучно-
черноземними , дерновими грунтами. 

Територія громади не належить до сейсмічно активних зон, про що свідчить Карта 
загального сейсмічного районування території України згідно ДБН В. 1.1.-12:2006 
«Будівництво в сейсмічних районах України», де відображено величини сейсмічності, які 
необхідно враховувати. Відмітки висот 335 м-270 м в БСК. 
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Геологічні процеси 

Просадкові процеси 

Відповідно до картографічних матеріалів ДНВП «Геоінформ України», територія 
громади  належить до  та мають породи здатні до картування просадкових зон  

Опрацювавши топогеодезичні матеріали, було виявлено, що просадні процеси є 
локальними, відбуваються за межами населених пунктів і не впливають на їх 
функціонування. 

На території Aпостолівської   ОТГ  виявлено точкові місця  з просадковим процесом. 
Джерелом інформації слугував розділ: топогеодезичних матеріалів 

Таблиця 2.3.1. 
Перелік територій з просадковими процесами 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

Кількість 
місць 

Місце 
розташува

ння 
 

 

1 2 3 4 5 
1 Кам'янка 2 за межами 

нас.пункта 
примітка 1 

2 Михайло-Зоводське 2 за межами 
нас.пункта 

примітка 1 

Примітка 1 - Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

 
Гідрогеологічні процеси 

Заболочені території 

Опрацювавши топогеодезичні матеріали, була виявлена незначна кількість 
заболочених територій. Найчастіше заболоченість зустрічається вздовж річок та на 
території з малими ухилами, більша частина з яких зосереджена у західній частині 
Aпостолівської ОТГ. 

Таблиця 2.3.2 
Перелік територій, в яких присутні заболочені території 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Місце 
розташування 

1 2 3 
1 Апостолове 1шт за межами нас.пункта 
2 Новомар'янка 1шт  частково в селі 

1шт  в селі 
1шт  частково в селі 

3 Сергіївка  

1шт за межами нас.пункта 
4 Володимирівка 1шт  частково в селі 
5 Шевченко 1шт за межами нас.пункта 

1шт  в селі 6 Михайлівка  
8шт за межами нас.пункта 

7 Широчани 1шт за межами нас.пункта 
1шт  частково в селі 8 Михайло-Зоводське 
1шт за межами нас.пункта 

9 Тарасо-Григорівка 1шт за межами нас.пункта 
10 2шт  частково в селі 
 

Слов'янка 
1шт за межами нас.пункта 
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Затоплення територій 

В громаді можливий процес по затопленню за рахунок проходження високих 
повеней на річках. Всі річки відносяться до рівнинного типу і характеризуються 
незначними швидкостями течії (0,2м/сек). 

Поверхневі води по району представлені річками та ставками, та пересихаючами 
струмками. Мережа річок забезпечує розвинену систему ставків різного призначення.  

Інформація щодо затоплення управління водного господарства Дніпропетровської 
області не надавалася. 

Підтоплення територій 

Основні причини підтоплення територій це: 

- незадовільні  відведення поверхневих вод через занедбаний та захаращений стан 
водоперепускної системи. 

Точніше надати відповідь про цей процес можна тільки при вивченні оглядових 
матеріалів гідрологічних вишукувань. Данні вишукування замовником не надавались. 

Яри 

Проаналізувавши існуючий рельєф топографічної підоснови Aпостолівської ОТГ, 
було встановлено, що на її території наявні у великій кількості яри та балки, які 
зосереджені по всій території. Переважна частина ярів знаходиться в стабільному стані. 
При несвоєчасному спостереженні за станом можуть виникати змивання грунта , зсуви, 
яружна ерозія. 

Таблиця 2.3.3 
Перелік територій з поширенням ярів 

№ 
п/п 

Найменування населеного пункту Кількість 
місць 

Примітка 

1 2 3 5 
1 Апостолове 1 прим.1 
2 Сергіївка 1 прим.1 
3 Жовте 1 прим.1 
4 Слов'янка 2 прим.1 
5 Кам'янка 1 прим.1 
6 Михайло-Зоводське 1 прим.1 
7 Запорізьке 1 прим.1 

Примітка 1 - Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

 

Яружна ерозія 

Проаналізувавши існуючий рельєф топографічної підоснови Aпостолівської ОТГ 

виявлено процеси яружної ерозії, які рівномірно розповсюджені по території 
громади . 

Таблиця 2.3.4 
Перелік місць, в яких присутні процеси яружної ерозії 

№
п/п 

Найменування   
 населених пунктів 

Кіль-
кість 
місць 

Довжина 
м.п. 

Загальна 
площа, га 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 4 402 4.17 прим.1 
2 Кам'янка 30 9162 84.0 прим.1 
3 Слов'янка 11 2041 32.5 прим.1 
4 Михайлівка  5 1240 10.7 прим.1 
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5 Широчани 2 607 4.78 прим.1 
6 Тарасо-Григорівка 16 3668 29.3 прим.1 
 ∑= 68 17120 165.45  

Примітка 1 - Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

 

Ерозія 

Ці процеси проявляються за рахунок неорганізованого, неупорядкованого 
поверхневого водовідведення, що призводить до розмивання та вимивання верхнього 
родючого шару ґрунту. 

Таблиця 2.3.5 
Перелік місць, в яких присутні процеси ерозії 

№
п/п 

Найменування   
 населених пунктів 

Кіль-
кість 
місць 

Довжина 
м.п. 

Загальна 
площа, га 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 3 144 0,015 прим.1 
2 Жовте 2 286 0,10 прим.1 
3 Кам'янка 12 1270 0,45  
4 Слов'янка 70 10350 64,12 прим.1 
5 Михайлівка 1 191 0,10 прим.1 
6 Михайло-Зоводське 14 1619 0,56  
7 Тарасо-Григорівка 41 5595 3,06 прим.1 
 ∑= 143 19455 68,41 прим.1 

 
Водні об'єкти 

Територія Aпостолівської ОТГ належить до басейну річки Дніпро. Територією 
району протікають річки Базавлучок, Кам`янка, Жовтенька  (притока Кам`янки).  

Живлення снігове і дощове. Замерзають на початку грудня, скресає на кінці березня.  

По річках та струмках влаштована значна кількість ставків загальна чисельність -
19шт, які використовуються для рекреаційних цілей, господарських потреб, рибного 
господарства, частина – для водопостачання промислових підприємств. Присутнє 
водосховище Південне біля с.Слов'янка. На південному заході громади пролягає канал 
Кривий ріг –Дніпро.  

Для регулювання водопропуску на річках та струмках використовують греблі, 
загальна чисельність – 48шт.Дамби шириною більше 3м -16шт. Штучні вали -3шт. 

Інформація щодо використання та утримання водних об’єктів управління водного 
господарства в Дніпропетровській обл. не надавалася. 

 

Геоморфологічні процеси 

Зсуви 

Відповідно до картографічних матеріалів ДНВП «Геоінформ України», територія 
громади належить до зсувних зон. Опрацювавши топогеодезичні матеріали, були виявлені 
зсуви. 

Основними факторами утворення зсувонебезпечних ділянок є: 

– підрізання схилу; 

– привантаження схилу; 

– ерозія; 

– надмірне зволоження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F�
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Для більш уточненої інформації потрібно дослідження існуючої ситуації. 

Таблиця 2.3.6 

Перелік населених пунктів, в яких присутні зсувонебезпечні території 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіль-
кість 
місць 

Загальна  
площа, га 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Михайло-Зоводське 1 0,5 за межами прим.1 
2 Катеринівка 2 16,0 за межами прим.1 
3 Кам'янка 1 59 за межами прим.1 
4 Жовте 1 0,39  прим.1 

 ∑= 5 75,9   
Примітка 1 - Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

 

Обриви 

На території Aпостолівської ОТГ наявні місця з обривами, поширені досить 
рівномірно, зосереджені в північнй частині громади. 

Основними факторами утворення обривів є: 

– підрізання схилу; 

– ерозія. 

Таблиця 2.3.7 

Перелік місць з обривами 
№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіль-
кість 
місць 

Загальна 
довжина, 

м.п 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 2 

1 
422 за межами 

в межах 
прим.1 

2 Жовте 3 1022 за межами прим.1 
3 Катеринівка 2 

4 
893 
954 

за межами 
в межах 

прим.1 

4 Слов'янка 14 
3 

2770 за межами 
в межах 

прим.1 

5 Михайлівка 13 1512 за межами 
 

прим.1 

6 Михайло-Зоводське 3 
1 

496 за межами 
в межах 

прим.1 

7 Тарасо-Григорівка 3 420 за межами 
 

прим.1 

 ∑= 49 8449   
Примітка 1 - Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

 

Круті береги 

Найбільш ці процеси виражені в північній частині громади вздовж р.Камянка, 
р.Базавлучок та р.Жовта. Ці процеси проявляються за рахунок неорганізованого, 
неупорядкованого поверхневого водовідведення, що призводить до розмивання та 
вимивання верхнього родючого шару ґрунту. Основними факторами утворення крутих  
берегів  є: 

– підрізання схилу; 
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– ерозія. 

Таблиця 2.3.8 

Перелік місць з крутими берегами 
№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіль-
кість 
місць 

Загальна 
довжина, 

м 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 1 615 за межами прим.1 
2 Жовте 5 975 за межами прим.1 
3 Кам'янка 12 4750 за межами прим.1 
4 Слов'янка 8 1747 за межами прим.1 
5 Михайлівка 3 1237 в межах прим.1 
 ∑= 29 9324   

Примітка 1 - Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

 

Техногенні процеси 
Території, що порушені гірничими роботами 

Опрацювавши топогеодезичні матеріали, було виявлено території, що порушені 
гірничими роботами, присутні в невеликій кількості, рівномірно розповсюджені по всій 
громаді. Порушені гірничими роботами території представлені у вигляді: 

– існуючих кар’єрів, які функціонують; 

– покинутих кар’єрів; 

– зриття грунта. 

Таблиця 2.3.9 
Перелік територій, що порушені гірничими роботами 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

Кіль- 
кість 
місць 

Загальна 
площа, 

га 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 1 11.22 в межах 

 
Глиняний не діючий 
прим 1 

2 1 0.42 в межах Глиняний. прим 1 
 1 1.23 в межах Вапно  
 1 0.15 за межами Вапно  
 

Михайло-Зоводське 

1 -- за межами не визначено 
3 Михайлівка 1 1.3 за межами не визначено 
4 1 0.12 за межами Вапно  
 

Жовте 
7 -- за межами не визначено  

5 1 0,2 за межами Вапно  
 

Катеринівка 
2 0.8 за межами не визначено  

6 Кам'янка 1 2,0 в межах не визначено 
7 Новоіванівка 1 0.40 за межами Глиняний не діючий 
8 Широчани 2 0.50 за межами не визначено  
 ∑= 21 18.34   

Примітка 1 - Опрацьовані дані по кар'єру-відповідно до картографічних матеріалів 
ДНВП «Геоінформ України» 
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Місця  захоронення ТПВ 

Опрацювавши дані топогеодезичних матеріалів було виявлено місця захоронення 
ТПВ на території Aпостолівської ОТГ. 

Інформація щодо місць захоронення ТПВ   в Дніпропетровській обл. не надавалася. 

Таблиця 2.3.10 
Перелік місць із захороненням ТПВ 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

Кіль- 
кість 
місць 

Загальна 
площа, 

га 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 1 15.0 за межами прим 1 
2 Жовте 1 1.26 в межах прим 1 
3 Катеринівка 1 0.4 в межах прим 1 
4 Широчани 1 0.2 в межах прим 1 
5 Михайлівка 1 1.05 в межах прим 1 
 ∑= 5 17.91   

Примітка 1 Опрацьовані дані топогеодезичних матеріалів. 

Висновок 

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, планових та 
картографічних матеріалів, визначився перелік інженерних заходів для захисту території 
від несприятливих процесів: 

– пропозиції щодо підготовки території, що складена ярами та балками; 

– пропозиції щодо проведення протиерозійних заходів; 

– пропозиції щодо покращення стану водогосподарсько-меліоративного 
комплексу; 

– пропозиції щодо проведення протиобривних заходів; 

– пропозиції щодо проведення рекультивації порушених територій. 

 
2.4  Геоекономічний  потенціал  
Територія Апостолівської ОТГ – це типова степова рівнина з дуже родючими 

землями (переважно чорноземом). Степ урізноманітнений де-не-де гранітними скелями, 
що виходять на поверхню. Явно бракує сіножатей, лісів та водоймищ, що є характерною 
ознакою цього регіону. Водночас обсяг пасовищ доволі значний (як для півдня України). 
На території об’єднаної громади немає великих природних водоймищ, але є вихід на 
Зеленодольське водосховище (сусідня ОТГ). За два кілометри від міста проходить канал 
Дніпро – Кривий Ріг. Крім того, поруч (26 км, с. Мар'янське та Грушівка) – Каховське 
водосховище.  

Бальність землі одна з найвищих в Україні та коливається від 33 до 39. Однак у 
районі Кам`янки є порівняно погані землі – біля 20 балів. Це землі, де колись росли сади. 
Природних ресурсів загальнодержавного значення в ОТГ немає. Водночас на території 
громади є промисловий видобуток вапняку для виготовлення цементу. Також у с. Кам`янці 
та деяких інших є родовища червоної та білої глини. Поруч – рештки каменоломень, де 
колись видобували камінь для будівництва. 

Місто Апостолове має  вигідне  географічне розташування.Воно знаходиться поруч з 
великим промисловим комплексом, що зв`язаний із Кривим Рогом. За 2 км від міста 
проходить канал Дніпро-Кривий Ріг, який живить водою місто. Апостолове є крупним 
залізничним вузлом на перехресті двох залізничних магістралей. Залізниця суттєво 
впливає на розвиток Апостолівської ОТГ.  Місто має залізничний та шосейний зв'язок із 
Дніпром та великими містами області, такими як: Кривий Ріг, Нікополь. За 2 км від міста 
проходить автотраса Н23 (Кропивницький-Запоріжжя). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9D_23�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9�
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F�
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2.5  Демографічний  потенціал,  його  використання,  маятникова  міграція   
За даними, наданими старостами округів кількість населення станом на 01.01.2018 

року становила 24334 осіб (таблиця 2.5.1). Спостерігається стійке зниження чисельності 
населення, що зумовлене як причинами економічного характеру, так і недостатнім рівнем 
культурно-побутового обслуговування населення і, як наслідок, недостатньо 
комфортними умовами проживання.  Так з 2014р. по 2018р. кількість населення 
зменшилась на 270 осіб або на 1%. Така ситуація обумовлена механічним приростом 
населення, який частково «перекриває» природний відємний приріст. Місто Апостолове 
це районний центр, де є більше можливості знайти роботу, тому сюди їдуть люди з 
віддалених сіл району.  

Чисельність дітей у структурі населення трохи більше 15%, причому дошкільного 
віку – трохи більше 5%. Чисельність населення у працездатному віці – біля 60%, що для 
малих міст України та сільської місцевості є непоганим показником. Натомість частка осіб 
пенсійного віку майже 28%. Така вікова структура говорить про старіння населення 
громади, адже частка осіб пенсійного віку майже вдвічі перевищує частку дітей та молоді.  

Природний приріст в громаді відємний, у 2017 році становив  -7,9‰. Кількість 
померлих у два рази перевищує кількість народжених (Таблиця 2.5.2) 

Національний склад громади мононаціональний, українці становлять 89%. Серед 
інших етнічних груп помітну меншість (до 5%) становлять росіяни та корейці. Проблем у 
міжнаціональних відносинах не існує. 

 
Таблиця 2.5.1 

Динаміка демографічного розвитку Апостолівської громади у розрізі населених пунктів 
Ч.ч. Населений пункт   2014 2015 2016 2017 2018 

1. м. Апостолове  14348 14252 14252 14252 14095 
2. с. Володимирівка 469 872 478 489 485 
3. с-ще Жовте  890 872 875 862 822 
4. с. Запорізьке  1210 1209 1206 1201 1209 
5. с. Кам′янка  1549 1548 1507 1473 1483 
6. с. Катеринівка  201 201 196 180 206 
7. с. Михайлівка  1448 1444 1434 1430 1430 
8. с. Михайло-Заводське  735 755 850 864 877 
9. с. Новоіванівка  428 434 419 425 425 
10. с. Новомар′янівка  71 71 67 66 65 
11. с. Нова Січ 136 138 138 136 133 
12. с. Новосеменівка  112 114 128 112 106 
13. с. Перше Травня  855 857 837 855 866 
14. с. Сергіївка  138 135 134 135 124 
15. с. Слов′янка  163 164 162 163 144 
16. с. Тарасо-Григорівка  46 45 43 42 45 
17. с. Червона Колона  128 130 123 127 112 
18. с. Шевченко  432 428 424 424 408 
19. с. Широчани  450 447 414 445 504 
20 с-ще Українка  796 769 789 785 795 
 Разом по громаді 24605 24885 24476 24466 24334 

  
Таблиця 2.5.2 

Природний приріст населення Апостолівської ОТГ 

Роки 
Загальна чисельність 

населення 
Померло на 1000 

чол. (осіб) 
Народилося на 1000 

чол. (осіб) 

Приріст, зменшення 
(проміллє) 

(+, -) 
2017 24466    16.2 8.3 -7,9 
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2.6 Виробничий потенціал 
Наявність родючих земель сприяє розвитку сільського господарства на території 

громади. А вигідне географічне положення спонукає до утворення агропромислових 
кластерів. Переваги цього вигідного положення у 90-х роках минулого століття та на 
початку  двохтисячних років використовували місцеві торговельні компанії. Всього на 
території громади зареєстровано біля 200 суб‘єктів господарювання. 

На території ОТГ працюють приватні підприємства, які обслуговують сільські 
господарства: Апостолівське ТОВ "Агростандарт" (олійниця), ТОВ "Апостолівагромаш" 
(виробництво машин та сільськогосподарського обладнання), ВАТ "Апостолівський 
комбікормовий завод", ВАТ "Апостолівський елеватор".  

Специфікою Апостолового є наявність великих торгових оптових складів: „Торговий 
дім”, „Вулик”, „Міленіум-1”, „Міленіум-2”, „Люкс”, а також „Віконт”. Сильну 
конкуренцію для торгівлі на місцевому ринку створила торгівельна мережа „ATБ”. 

У сільському господарстві переважає рослинництво. 
Великі господарства займаються переважно рослинництвом – понад 90% обсягу 

вироблених товарів (зернові, соняшник). Є десятки фермерських господарств, кілька сот 
родин працює без такої реєстрації – як одноосібники. На території громади розвинуте 
вирощування овочів – перець, цибуля, огірки, помідори, кавуни, баклажани (серед дрібних 
домогосподарств). Водночас для продажу везуть до Кривого Рогу та Кам`янки-
Дніпровської (Запорізька область), адже значних майданчиків для торгівлі у громади 
немає. Ґенеза проблеми – на відміну від промислової продукції, збутом 
сільськогосподарської  бізнес в Апостоловому не займався. 

 
2.7 Науково-технічний  потенціал 
За наданою інформацією на території громади відсутні наукові устонови.  
Середня професійна освіта представлена Державним професійно-технічним 

навчальним закладом «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів». В училищі готують робітників за п’яти професіями: 

 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 слюсар по ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 
 водій автотранспортних засобів категорії «С»; 
 робітник фермерського господарства; 
 ператор комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія); 
 кухар-кондитер. 

Випускники навчального закладу мають можливість продовжити навчання на 
бюджетній основі в технікумах та вузах Дніпропетровської області.  

 
2.8 Рівень  розвитку  соціальної  інфраструктури 

Соціальна сфера забезпечує задоволення життєвих (фізичних, духовних, соціальних 
тощо) потреб населення. До неї відносяться житлово-комунальне господарство, заклади 
освіти, культури, медицини, побутового обслуговування тощо. Стан соціальної сфери 
будь-якої території є одним з головних показників ступеня економічного розвитку та рівня 
життя населення. Тому фінансування і розвиток цих галузей є одним з провідних завдань 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Апостолівська об’єднана територіальна громада має розвинений комплекс сфери 
соціального обслуговування. Проте і для нього характерні гострі соціальні проблеми 
забезпечення населення відповідними послугами на належному рівні. Існує ряд значних 
диспропорцій між нормативними потребами потужності закладів соціальної 
інфраструктури та їх реальними можливостями. Аналіз сучасного стану розвитку та 
забезпечення населення об’єктами соціальної і культурно-побутової сфери подано нижче. 
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Населені пункти ОТГ мають досить розвинену мережу об’єктів соціальної 
інфраструктури для забезпечення різних потреб населення. Вона включає в себе 
лікувально-профілактичні, освітні, фізкультурно-оздоровчі та спортивні, культурно-
дозвіллєві заклади, підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування, комунального господарства, органи управління і зв’язку 
тощо. Спостерігаються значні відмінності у наявності тих чи інших об’єктів соціальної 
сфери на території кожної сільської ради. Найбільш повний спектр закладів, крім м. 
Апостолове, мають селища Українка та Жовте, а також центри колишніх сільських рад – 
Кам’янка, Михайлівка, Перше Травня, в яких місцеве населення має змогу отримати 
максимально широкий набір послуг, не виїжджаючи до інших населених пунктів району. 
Такі села як Запорізьке, Михайло-Заводське, Володимирівка, Новоіванівка надають 
населенню відносно менший набір послуг і меншого рівня. Села Шевченко, Широчани, 
Сергіївка і Тарасо-Григорівка,  мають мінімальний набір соцкультпобуту, а ще 4 
найменших населених пунктів громади (Новомар’янівка, Червона Колона, Нова Січ і 
Новосеменівка) не мають їх взагалі. 

Визначити сучасний стан розвитку соціальної інфраструктури Апостолівської ОТГ, 
з’ясувати її слабкі сторони та відповідність нормативним вимогам дозволив аналіз 
якісного складу її складових.  

  
Житловий фонд. Житловий фонд включає в себе будинки садибного та секційного 

типу.  Існуючий  житловий  фонд Апостолівської ОТГ (без м. Апостолове) складає 270,762 
тис. м2, тобто в перерахунку на одного жителя в середньому припадає  26,44 м2. 
Найбільша вона у селах Тарасо-Григорівка (56,87), Новомар’янівка (42,38), Катеринівка 
(38,90), Новосеменівка (31,70), Сергіївка (31,22) і деяких інших – тобто, переважно, в 
найменших за чисельністю жителів населених пунктах громади. Високі показники у 
даному випадку пояснюються тим, що до загальної кількості м. кв. житлового   фонду 
включено також площу пустуючих (незаселених) житлових будинків-квартир, що й 
призводить до завищення середніх показників. Найбільша кількість таких будинків 
знаходиться у селах  Михайлівка (69), Михайло-Заводське (51), Перше Травня (44), 
Новоіванівка (34), Запорізьке (34) і Жовте (31). Усього ж по громаді (без м. Апостолове) 
нараховується 495 пустуючих (незаселених) будинків-квартир. 

 
Таблиця .2.8.1 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ 
(станом на 01.01.2018 р.) 

п/п Назва населеного 
пункту 

Кількість 
будинків-
квартир 

Всього 
тис. м.кв. 
житлової 
площі 

У т.ч. у  
садибних
будинках 
тис. м.кв. 

У  т.ч. у 
багато- 
квартир- 
них бу- 
динках, 
тис. м.кв. 

Кількість  
пустуючих 
(незасе-
лених) 
будинків-
квартир 

Середня  
забезпе- 
ченість  
мешканців 
(м.кв/чол.) 

1 м. АПОСТОЛОВЕ    
 

Інфор-
мація не 
надана 

     

2 с-ще УКРАЇНКА 270 19,187 17,375 1,812 5 24,13 
3  с. Новомар’янівка 64 2,755 2,755 - 27 42,38 
4  с. Володимирівка 178 9.954 9.954 - 15 20,52 
5 с. Сергіївка 89 3,871 3,871 - 14 31,22 
6 с. Шевченко 161 8,560 8,560 - 28 20,98 
7  с. Кам’янка 739 46,598 46,598 - 27 31,42 
8  с-ще ЖОВТЕ 448 20,457 10,767 9,690 31 24,89 
9  с. Новоіванівка 181 7,768 7,210 0,558 34 18,28 
10  с. Слов’янка 83 3,500 3,500 - 14 24,31 
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11  с. Тарасо-Григорівка 66 2,559 2,559 - 26 56,87 
12  с. Червона Колона 68 2,270 2,270 - 7 20,27 
13  с. Михайлівка 600 40,563 38,873 1,690 69 28,37 
14  с. Катеринівка 117 8,014 8,014 - 24 38,90 
15  с.Михайло-Заводське 445 29,185 29,020 0,165 51 33,28 
16  с. Широчани 198 13,677 12,974 0,703 24 27,14 
17  с. Перше Травня 351 18,991 16,865 2,126 44 21,93 
18 с. Запорізьке 473 25,870 23,167 2,703 34 21,40 
19  с. Нова Січ 58 3,623 3,623 - 12 27,24 
20  с. Новосеменівка 56 3,360 3,360 - 9 31,70 
 ВСЬОГО по ОТГ 

(без м. Апостолове):   
4 645 270,762 251,380 19,447 495 26,44 

 
 
Культурно-освітні заклади (Центри дозвілля і культури, музеї, школи мистецтв) 
На території Апостолівської ОТГ розташовано 14 закладів дозвілля та культури (у 

т.ч. 2 у м. Апостолове) і 12 сільських, Апостолівська школа естетичного виховання, 
Апостолівський Будинок дитячо-юнацької творчості та  міський історично-краєзнавчий 
музей у м. Апостолове – див.  Табл. 2. 

Загальна кількість місць у культурно-освітніх закладах Апостолівської ОТГ складає 
3065 (70% від нормативної потреби).  У більшості населених пунктів громади кількість 
місць у закладах культури перевищує нормативну потребу і складає у цілому по 
Апостолівській ОТГ (без м. Апостолове) 96% .  

Усі села, колишні центри сільрад, мають заклади культури. Не мають власного 
громадського центру культури лише 7 найменших населених пунктів Апостолівської ОТГ, 
мешканці яких користуються закладами культури сусідніх населених пунктів переважно у 
межах пішохідної доступності.  

Таким чином, для досягнення нормативних показників на перспективу у 
Апостолівській ОТГ необхідне будівництво (при потребі та за змогою) Центру дозвілля та 
відпочинку на 1220 місць у м. Апостолове, сільського клубу на 285 місць у с. 
Володимирівка (на даний час від існуючого клубу залишились руїни),  а також 
розширення існуючих сільських клубів (з капітальним ремонтом і термомодернізацією) у 
селах Михайлівка, Михайло-Заводське, Широчани, Перше Травня та Запорізьке. 

 Також треба покращити матеріально-технічний стан більшості існуючих закладів 
культури, зокрема в селах Новоіванівка та Слов’янка. Термомодернізації та покращення 
технічного стану будівель і, особливо дахів, потребують більшість закладів культури 
громади  - див. розділ 4.2. 

 
Таблиця 2.8.2 

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ 

(МБК – міський Будинок культури, СБК – сільський Будинок культури,  

СК – сільський клуб); станом на 01.09.2018 р. 

№ 
з/п 

Назва населеного 
пункту, тип 
закладу 

Проектна  

місткість, 

місць 

Техніч-
ний стан 

Норма- 

тивні  

потреби, 

місць  

Забезпе- 

чення  

норма- 

тивних  

потреб,  

% 

Типовий 
проект, 
окрема 
будівля чи 
при БК, 
клубі, 
сільраді, 
школі…. 

Потреби у 
додатко-
вому вводі 
місць  
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1   м. АПОСТОЛОВЕ:  

     - МБК «Сучасник»: 

      

- Будинок науки і 

  техніки залізничників; 

 

- Апостолівський  

 міський історико-   

   краєзнавчий музей: 

- Центральний парк 

 

      580 

 

 
  

  

 музейний   

фонд - 938; 

кількість від- 

відувачів 4003 

 

задовіль- 

ний 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

типовий, 
окрема 
будівля; 

окрема 
будівля; 

 

при 
амбула-
торії 

 

Центр 
Дозвілля та 
відпочинку 

на 1220 
місць  

(у разі 
потреби та 
за змогою)

2  с-ше Українка, СК 
(разом із с. Новомар’янівка) 
           

275 задовіль-
ний 

250 110% окрема 

будівля 

- 

3  с. Володимирівка, СК 
     (разом із селами   
      Шевченко та Сергіївка) 

(100) аварій-
ний  

285 - руїни СК на 285 
місць 

4  с. Кам’янка, СБК: 
  

450 

 

задовіль-
ний 

360 125%   окрема  

 будівля 

- 

5  с-ще Жовте, 
- Жовтокам’янський СК: 
 (разом із с. Ч.Колона) 
 
- Цемзаводський СК: 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ВСЬОГО по с-щу Жовте: 
 

 

150 

 

100 

 

- - - - - - 

250 

 

задовіль-
ний; 

-«- 

 

 

 

 

 

- - - - - - 

185 

 

 

 

 

  

- - - - -  

135% 

   

  окрема  

 будівля; 

-«- 

- 

6  с. Новоіванівка, СК 
 (разом із с.Т-Григорівка) 

200 незадо-
вільний

135 148%   окрема  

 будівля 

кап. 

ремонт 

7  с. Слов’янка, СК 250 незадо-
вільний

25 1000%   окрема  

 будівля 

кап. 

ремонт 

8  с. Михайлівка, СБК:  
 

300 задовіль-
ний 

400 75%   окрема  

 будівля 

+100 

місць 

9  с. Катеринівка, СК: 80 задовіль-
ний 

70 114%   окрема  

 будівля 

- 

10  с. Михайло- 
     Заводське,СК: 

100 

 

незадо-
вільний

(потре-
бує кап.

ремонту)
 

260 38%   окрема  

 будівля 

кап. 

ремонт, 
добудова 
блоку на 
160 місць 

11  с. Широчани, СК: 
  

80 

 

незадо-
вільний, 
потребує 
кап.рем. 

(дах) 

160 50%   окрема  

 будівля 

кап. 

ремонт, 
добудова 
блоку на 
80 місць 

12  с. Перше Травня, СК 
 (разом із селами Н.Січ і  

200 задовіль- 340 71%   окрема  +140 місць
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  Новосеменівка): 
 - хореографічний 
    гурток (при клубі): 

 

 40 

- - - - - - 

240 

ний  будівля 

13  с. Запорізьке, СБК: 260 задовіль-
ний 

360 72%   окрема  

 будівля 

+100 місць

 ВСЬОГО: 

 (без м. Апостолове) 

2485  2830 88%   

 РАЗОМ по ОТГ: 3065  4630 66%   

 
У м. Апостолове функціонують також Апостолівській Будинок дитячої та 

юнацької творчості (при ЗОШ №3, хороший технічний стан),  44 гуртків якого 
охоплюють 660 учнів різних вікових категорій і Апостолівська Школа естетичного 
виховання (окрема будівля, хороший технічний стан), 160 відвідувачів. 

 
Стан бібліотечної справи 
Серед 20-ти населених пунктів Апостолівської ОТГ 11 забезпечені власними 

бібліотеками, які розміщені, переважно, у складі культурно-просвітніх закладів (Будинків  
культури та клубів). У м. Апостолове 2 бібліотеки: міська   бібліотека і міська бібліотека 
для дітей, які розміщені в одному окремому приміщенні. 
          Бібліотеки забезпечені книжковим фондом у достатній, згідно з нормативами, 
кількості. Загальний книжковий фонд бібліотек району складає  113 118 примірників, у т.ч. 
44 513 у м. Апостолове і 68 605 у 8-ми інших населених пунктах громади. 

Усі села-центри колишніх сільрад мають власні бібліотеки. Найбільші бібліотеки 
ОТГ розташовані у м. Апостолове (міська для дорослих – понад 30 тис. примірників і 
дитяча – понад 14 тис. примірників) і в селах Українка та Кам’янка (у кожній понад 10 
тис. примірників) - див. Таблицю 3. Не мають власних бібліотек 9 сіл і їх мешканці 
користуються ними, при потребі, у найближчих населених пунктах у межах пішохідної 
доступності.    

Загальна кількість постійних відвідувачів усіх бібліотек складає 3 495 чол. (у т.ч. 
3 393 у  м. Апостолове та 3 495 - у інших населених пунтках), тобто ~29% населення 
Апостолівської ОТГ є читачами бібліотек (у т.ч. 24% у м. Апостолове і 34% - сільського). 

Усі бібліотеки громади мають задовільний або хороший технічний стан і лише одна 
(Новоіванівська), як і клуб, при якому вона знаходиться, перебуває в незадовільному 
технічному стані. Лише 2 бібліотеки громади – Апостолівська міська та для дітей і 
Широчанська, розташовані в окремих приміщеннях.  

Головною проблемою залишається оновлення фондів бібліотек новими книжками та 
журналами, розширення їх тематичного складу, а також покращення технічного стану 
будівель (енергозбереження, опалення). 

Зміни в політичній, соціально-економічній структурі суспільства викликають 
необхідність розроблення принципово нової моделі публічної бібліотеки як 
загальнодоступної установи для всього населення регіону. Вони переросли статус 
культурно-просвітницьких установ, поступово перетворюючись у бібліотечно-
інформаційні центри, центри забезпечення безперервної освіти, адаптації та самореалізації 
людини в сучасних умовах. Це підтверджує необхідність підвищення ролі бібліотеки як 
одного з найбільш престижних закладів нашого суспільства. 

Головна місія сучасної публічної бібліотеки - формування соціально-культурного 
середовища, в якому успішно здійснюється інформаційний і духовний розвиток людини, 
підвищення культурного рівня мешканців міста, села, району, створення умов для 



33 
 

 

виявлення здібностей громадян, сприяння соціальній стабільності та економічному 
зростанню місцевої громади. 

Таблиця 2.8.3 
МЕРЕЖА ТА КНИЖКОВИЙ ФОНД БІБЛІОТЕК АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ 

(станом на 01.09.2018 р.) 
№ з/п Назва об’єкту Книжковий 

фонд,  
примірників 

Кількість  
читачів/ 
кількість 
місць у 
читаць-
кому залі 

Технічний стан 
бібліотеки 

1  м. АПОСТОЛОВЕ 
 - КЗ «Апостолівська міська  
     бібліотека»: 
- КЗ «Апостолівська міська  
    бібліотека для дітей»: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ВСЬОГО по м. Апостолове: 

 
30 378 

 
14 135 

 
- - - - - - - - 

44 513 

 
2 186/15 
 
1 207/15 
 
- - - - - - - 
3 393/30 

2-й поверх;    
  
1-й поверх;   
(обидві бібліотеки –  
 в одній окремій  
 будівлі),  
 технічний стан –  
 хороший 

 2  с. Українка, сільська бібліотека 11 231 502 задовільний;  
при СК 

 3  с. Володимирівка,  
     сільська бібліотека 

4 721 381 задовільний; 
у пристосованому 
приміщенні;  

 4  с. Кам’янка,   
    сільська бібліотека 

11 301 546 задовільний; 
при СБК 

 5  с-ще Жовте, Жовтокам’янська   
                      сільська бібліотека 

6 520 253 задовільний; 
при СК 

 6  с. Новоіванівка,   
    сільська бібліотека 

5 398 268 незадовільний; 
при СК 

 7  с. Михайлівка,   
     сільська бібліотека 

5 891 376 задовільний; 
при амбулаторії (вхід 
окремий) 

 8  с. Михайло-Заводське,  
     сільська бібліотека 

5 416 252 задовільний; 
при СК 

 9  с. Широчани,    
     сільська бібліотека 

4 019 388 задовільний; 
окреме приміщення 

 10  с. Перше Травня,    
     сільська бібліотека 

6 611 252 задовільний; 
у пристосованому 
приміщенні;  

 11  с. Запорізьке,    
     сільська бібліотека 

7 497 277 задовільний; 
при СБК 

ВСЬОГО по ОТГ 
(без м. Апостолове): 

68 605 3 495  

РАЗОМ: 113 118 7 046  
 
                    Заклади дошкільної освіти (ЗДО) 

На території Апостоловської ОТГ функціонує 12 закладів дошкільної освіти, які 
розміщені в 10-ти ( з 20-ти) населених пунктах громади.  

Загальна кількість місць у ЗДО Апостолівської ОТГ - 890.  
У середньому по громаді наповнюваність закладів дошкільної освіти складає 80%. 

На даний час усі три ЗДО м. Апостолове переповнені на 123%: загалом по м. Апостолове 
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не вистачає приблизно 100-110 місць. У більшості сільських ЗДО кількість дітей, які їх 
відвідують, менша за наявну проектну кількість місць у будівлях ЗДО, тобто 
недовантажені. Тільки перебування у складі НВК (ЗЗСО із структурним підрозділом ЗДО) 
значно підвищує економічну доцільність функціонування конче соціально необхідних для 
сільського населення, хай вже і недовантажених, малокомплектних ЗДО.  

Усі будівлі ЗДО перебувають у хорошому або задовільному технічному стані, а три 
(у с-щі Українка та у с. Володимирівка) – у відмінному .  

Основні характеристики мережі закладів дошкільної освіти Апостолівської ОТГ 
подано у Таблиці 2.8.4. 

Таблиця 2.8.4 
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ АПОСТОЛОВСЬКОЇ ОТГ  

(станом на 01.09.2018 р.) 

№ 
з/п 

Місцерозташування,  
тип об’єкту 

Проектна 
потужність 

(кількість 
місць) 

Фактична 
кількість 

дітей 

Напов-
нення  

Технічний 
стан будівлі, 

рік 
будівництва 

Які населені пункти 
обслуговує і скільки 
дітей підвозиться 

1 м. АПОСТОЛОВЕ, 
ДНЗ (ясла-садок) 
«Малятко»  

230 
 

283  123% задовільний Апостолове 
 

2 м. АПОСТОЛОВЕ, 
ДНЗ (ясла-садок) 
«Струмочок» 

75 79 105 % хороший Апостолове 

3 м. АПОСТОЛОВЕ, 
ДНЗ (ясла-садок) 
«Барвінок» 

55 79 144 % хороший Апостолове 

 ВСЬОГО по  
м. Апостолове: 

360 441 123%   

4 с-ще Українка,  
ДНЗ(д/с) «Веселка» 
 

115 32 28 % відмінний Українка 

5 с. Володимирівка, 
ДНЗ у складі НВК 

20 15 75% відмінний Володимирівка 

6 с. Кам’янка,  
   ДНЗ (ясла-садок)  
   «Ромашка»  

75 32 43%        хороший Кам’янка  
  

7 с-ще Жовте,  
ДНЗ (д/с) 
«Капітошка» 

35 18 51% хороший Жовте  

8 с. Михайлівка,  
ДНЗ (д/с) 
«Калинка» 

115 44 38 % хороший; 
типовий 

проект 1991 р. 

Михайлівка  

9 с. Михайло-
Заводське,  
ДНЗ «Барвінок» у 
складі НВК 

40 40 100 % хороший; 1968 
р.,   

з 2011 – при 
школі 

Михайло- 
Заводське 

10 с. Широчани, 20 23 115% задовільний Широчани 
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ДНЗ у складі НВК 

11 с. Перше Травня, 
ДНЗ (д/с) «Казка» 

75 31 41% хороший Перше Травня 

12 с. Запорізьке,  
ДНЗ (д/с) 
«Кульбабка» 

35 35 100% задовільний; 
1967 р. 

Запорізьке 

 ВСЬОГО по ОТГ  
(без м. Апостолове): 

530 270 51%   

 РАЗОМ по ОТГ: 890 711 80 %   

 

Заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО)  

На території Апостолівської ОТГ на даний час функціонують 13 закладів загальної 
середньої освіти (включаючи  2 філії), з яких 8 надають повну загальну середню освіту та 
5 – неповну загальну середню освіту.  

ЗОШ №1 у м. Апостолове – опорний навчальний заклад (ОНЗ).  

У закладах загальної середньої світи Апостолівської ОТГ на 01.09.2018р. навчалося 2 
663 учні.  

Для абсолютно всіх шкіл Апостолівської ОТГ характерним є перевищення їх 
проектної місткості над кількістю учнів, які відвідують заклади. У середньому по громаді 
наповнюваність ЗОШ складає 41%, у т.ч. 61% у м. Апостолове і 24% - у селах ОТГ.  При 
такій низькій наповнюваності шкіл громади доцільним є зниження ступеня шкіл – у них 
залишатимуться молодші учні, а діти середніх і старших класів організовано 
підвозитимуться до шкіл з кращими умовами навчання й оснащення. Запровадження 
державної програми «шкільний автобус» допомагає також дітям, які проживають поза 
межами нормативної пішохідно-транспортної доступності сільських шкіл. На даний час 
функціонує 8 таких автобусів, які підвозять 241 учня або 9% від загальної кількості учнів 
громади. 

Основні характеристики існуючих закладів загальної середньої освіти 
Апостолівської ОТГ подані у Таблиці 2.8.5.  

Таблиця 2.8.5 
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗЗСО) АПОСТОЛІВСЬКОЇ 

ОТГ (станом на 01.09.2018 р.) 

№ 
з/п 

Місцерозташування,  
тип закладу загальної 

середньої освіти 

Проектна 
потужність 
(кількість 

учнів) 

Фактична 
кількість 

учнів 

Напов-
нення 

 

Технічний 
стан будівлі  

Які населені пункти 
обслуговує і скільки 
учнів організовано 
підвозяться до  
закладу освіти 

1 м. АПОСТОЛОВЕ, 
    ЗОШ І-ІІІ ст. №1  

- опорний 
навчальний 
заклад (ОНЗ)  
 

1200 546 46% хороший; 
типовий 
проект; 
1981 р. 

Апостолове 
(підвозиться  
58 учнів 
по місту, 6 з с. 
Володимирівка та  
8 з с. М.-Заводське) 

2 м. АПОСТОЛОВЕ, 
    ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

800 560 70% задовільний; 
1-й корпус 

1936 р.,  
2-й корпус 

1987 р. 

Апостолове 
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3 м. АПОСТОЛОВЕ, 
    ЗОШ І-ІІІ ст. №4 
(при школі 
функціонує 
«Інклюзивно-
ресурсний центр») 

960 703 73% задовільний; 
1968 р. 

Апостолове 

 ВСЬОГО по  
м. Апостолове: 

2 960 1 809 61%   

4  с. Володимирівка,  
ЗОШ І-ІІ ст.  
(філія ОНЗ) 
у складі НВК  

530 75 14% задовільний; 
1977 р. 

Володимирівка; 
(підвозиться 34 учні 
з сіл Шевченко та 
Сергіїівка) 

5 с-ще Українка, 
ЗОШ І-ІІІ ст.  

320 94 29% задовільний; 
1968 р. 

Українка;  
підвозиться 11 учнів 
(по с-щу і з  
с. Мар’янівка) 

6 с. Кам’янка,  
ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

540 132 24% задовільний; 
1987 р. 

Кам’янка;  
(підвозиться 45  
учнів по селу) 

7 с. Жовте, Жовто-  
    кам’янська  
    ЗОШ І-ІІ ст.  

180 36 20 % задовільний; 
1956 р. 

Жовте; 
підвозиться 17  учнів 
(по селу і з р-ну цем. 
заводу) 

8 с. Новоіванівка,  
    ЗОШ І-ІІ ст. 

320 33 10% задовільний; 
1973 р. 

Новоіванівка; 
підвозиться 18  учнів 
(по селу і з сіл 
Тарасо-Григорівка і 
Слов’янка) 

9 с. Михайлівка,  
    ЗОШ І-ІІІ ст.  

320 105 33 % задовільний, 
типовий 
проект 1973 р. 

Михайлівка  
 

10 с. Михайло- 
    Заводське, 
    ЗОШ І-ІІ ст.   
    (філія ОНЗ) 
    у складі НВК 

320  
 

95 30% задовільний, 
типовий 
проект 1972 р. 

М-Заводське 

11 с. Широчани,  
    ЗОШ І-ІІ ст. 
  у складі НВК 

320 54 17% хороший; 
1956 р. 

Широчани; 
підвозиться 19  учнів 
(по селу і з села 
Катеринівка) 

12 с. Перше Травня,  
ЗОШ І-ІІІ ст.  

392 101 26% задовільний; 
1998 р. 

Перше Травня; 
підвозиться 25  учнів 
(по селу і з сіл Ново-
семенівка та Н.Січ) 

13 с. Запорізьке,  
ЗОШ І-ІІІ ст.  

320 126 39% задовільний, 
типовий про-
ект, 1976 р. 

Запорізьке  
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 ВСЬОГО по ОТГ 
(без м. Апостолове): 

3 562 851 24%   

 РАЗОМ по 
Апостолівській ОТГ: 

6 522 2 663 41%  Підвозиться 
 241 учень 

 

У м. Апостолове функціонують також:  

- Дитячий будинок-інтернат «Апостолівський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей «Надія», в якому перебуває 41 дитина; 

- «Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів», де навчається 322 
студенти.  

 

Заклади охорони здоров’я 

Мережа закладів охорони здоров’я Апостолівської ОТГ представлена КЗ 
«Апостолівська ЦРЛ Дніпропетровської обласної ради» та мережею медичних закладів 
Апостолівського КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (ЦПМСД).  

КЗ «Апостолівська Центральна районна лікарня» розташована у м. Апостолове і 
надає вторинну медичну допомогу населенню всього району, включаючи Апостолівську 
ОТГ. ЦРЛ одночасно може обслуговувати 200 стаціонарних пацієнтів (станом на 
01.01.2018 р.).  

На даний час мережа закладів надання первинної медичної допомоги КЗ 
«Апостолівський ЦПМСД», що обслуговують не лише Апостолівську ОТГ, а й решту 
населених пунктів району, складається з міської та 3-х сільських лікарських амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини, а також 13-ти ФП  (фельдшерських пунктів).  

На даний час Апостолівську ОТГ обслуговують також 9 аптек і аптечних пунктів, що 
забезпечують населення громади необхідними медикаментами.  

Основні характеристики існуючої мережі закладів охорони здоров’я Апостолівської 
ОТГ подані в Таблицях 6, 7, 8 і 9. 

Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства розробили та затвердили «Порядок 
формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» (Наказ від 
06.02.2018 р. № 178/24). «Порядок формування» включає також нові терміни та 
визначення територій доступності та типів закладів охорони здоров’я первинної медичної 
допомоги. 

Разом із Законом «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування 
у сільській місцевості» створене законодавче підґрунтя для прийняття планів розбудови 
мережі закладів первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Це забезпечить в 
перспективі надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД 
відповідно до соціально-демографічних характеристик населення, особливостей його 
розселення на відповідній території планування.  

Таблиця 2.8.6 
ЛІКАРНІ, ЦПСМД І ПОЛІКЛІНІКА АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ  

(станом на 01.09.2018 р.) 

Значення показників № 
з/п 

 
Місцерозташу-вання 

ліжок відвідувань за 
зміну 

Технічний 
стан 

будівель 

 
Які населені пункти 

обслуговуються 

1.  м. АПОСТОЛОВЕ  

КЗ «Апостолівська  

200 

(потреба на 
даний час: 

Х хороший м. Апостолове та 
населення 
Апостолівського району 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18�
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19�
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ЦРЛ Дніпропетров-  

ської обласної ради»   

 

780 ліжок 
для району; 
у т.ч. 344 

– для 
ОТГ) 

– всього 55 192 чол.  

2.  м. АПОСТОЛОВЕ 

КЗ «Апостолівсь-кий 
центр первин-ної 
медико-cанітар- 

ної допомоги» 

50 Х хороший 14 095 чол. (населення  

м. Апостолове) 

 УСЬОГО : 250  Х   

 

Амбулаторії первинної медичної допомоги 

Існуюча мережа об’єктів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) – закладів, 
що призначені для надання достаціонарної первинної медико-санітарної допомоги, в 
Апостолівській ОТГ складається з 17-ти одиниць (4-х амбулаторій і 13-ти федьшерських 
пунктів).  

Основні характеристики існуючої мережі амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини (АЗПСМ) Апостолівської ОТГ подані в Таблиці 2.8.7.  

 
Таблиця 2.8.7 

МЕРЕЖА АМБУЛАТОРІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (АЗПСМ) 
АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ (станом на 01.09.2018 р.) 

 
№ 
з/п 

 
Місцерозташу-вання 

Проектна потужність 
(відвідувань за зміну / 

ліжок стаціонару) 

Населені пункти та 
кількість населення, що 

обслуговується 

Техніч-
ний стан  
Будівлі 

1 м. АПОСТОЛОВЕ,  
Апостолівська міська 
лікарська амбулаторія 
№1 ЗПСМ + 3 авто для 
сімейних лікарів  

 120/20  
(потреба на даний час –

383 відв/зміну)  

м. Апостолове; 
с-ще Українка,  
с. Новомар’янівка, с. 
Володимирівка,  
с. Сергіївка,  
с. Шевченко -  
всього: 15 972 чол.  

задовіль-  
ний 

2 с. Кам’янка,  
    СЛА ЗПСМ + 2 авто 
для сімейних лікарів 

75 / 10 денного 
стаціонару  

(потреба на даний час 
– 73 відв/зміну)  

с. Кам’янка; 
с-ще Жовте (ФП-1), 
-«- (ФП-2), 
с. Новоіванівка, 
с. Слов’янка,  
с. Тарасо- 
    Григорівка,  
с. Червона Колона - 
всього: 3 031 чол. 

потребує 
поточ- 
ного ре- 
монту 

3 с. Михайлівка,  
СЛА ЗПСМ + 1 авто 
для сімейного лікаря 

21 /5 денного 
стаціонару  

(потреба на даний час 
– 72 відв/зміну)  

с. Михайлівка; 
с. Катеринівка, 
с. Широчани,  
с. М.-Заводське - всього: 
3 017 чол. 

-«- 

4 с. Запорізьке,  25 /5 денного с. Запорізьке;  -«- 
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СЛА ЗПСМ + 1 авто 
для сімейного лікаря 

стаціонару  
(потреба на даний час 

– 55  відв/зміну) 

с. Перше Травня, 
с. Нова Січ,  
с. Новосеменівка -  
всього: 2 314 чол. 

 УСЬОГО : 241 / 40 24 334  
 

Фельдшерські  пункти (ФП) 

Мережа фельдшерських пунктів Апостолівської ОТГ є досить розвиненою і включає 
13 об’єктів (табл. 2.8.8).  

Медичні заклади цього типу обслуговують, як правило, другорядні села. Вони 
переважно є дублюючими медичними пунктами, оскільки розташовані в селах, що входять 
в зону обслуговування медичних закладів більш високого рангу і забезпечують надання 
першочергових або т.зв. «первинних» медичних послуг.  

 
Таблиця 2.8.8 

МЕРЕЖА ФЕЛЬДШЕРСЬКИХ  ПУНКТІВ  АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ, 

їх підпорядкування, технічний стан і населені пункти, що обслуговуються 

 (станом на 01.09.2018 р.) 

 
№ 
з/п 

 
Місцерозташування,  

тип установи 

Населені 
пункти,  

що обслугову-ються  

Технічний стан  
будівлі 

Апостолівська МЛА 
1 с-ще Українка, ФП  Українка, 

Новомар’янівка 
задовільний 

2 с. Володимирівка, ФП Володимирівка -«- 
3 с. Сергіївка, ФП Сергіївка -«- 
4 с. Шевченко, ФП Шевченко -«- 

Кам’янська СЛА 
5 с-ще Жовте, ФП №1 Жовте,  

Червона Колона 
задовільний 

6 с-ще Жовте, ФП №2  
   

Жовте 
(район цемзаводу) 

-«- 

7 с. Новоіванівка, ФП  Новоіванівка -«- 
8 с. Слов’янка, ФП Слов’янка -«- 
9 с. Тарасо-Григорівка, ФП Тарасо-Григорівка потребує  

поточного ремонту 
Михайлівська СЛА 

10 с. Катеринівка, ФП Катеринівка хороший 
11 с. Широчани, ФП Широчани -«- 
12 с. Михайло-Заводське, ФП Михайло-Заводське -«- 

 Запорізька СЛА 
13 с. Перше Травня, ФП Перше Травня, Нова 

Січ,  
Новосеменівка 

потребує  
поточного ремонту 
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Таблиця 2.8.9 
МЕРЕЖА АПТЕК І АПТЕЧНИХ ПУНКТІВ АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ 

(станом на 01.01.2018 р.) 

№ 
з/п 

Місцерозташування Тип установи Кількість 

1 м. АПОСТОЛОВЕ  Аптеки, у т ч.ч. «Центральна 
ра-  
 йонна аптека № 90» 

6 

2 с. Кам’янка аптечний пункт 1 
3 с. Михайлівка аптека 1 
4 с. Запорізьке аптечний пункт  

(філія ЦРА № 90) 
1 

 Всього:  9 
 

Висновки з аналізу забезпечення МОТГ медичними закладами:  

        мережа медичних установ ОТГ є розвиненою та рівномірно розміщеною; лише 4 
найменших села громади (Новомар’янівка, Червона Колона,  Нова Січ і Новосеменівка) 
не мають закладів охорони здоров’я, а їх. мешканці обслуговуються у сусідніх населених 
пунктах переважно у межах пішохідної доступності.  
            Також важливою проблемою існуючих АЗПСМ громади (усіх, крім СЛА с. 
Кам’янка) є недостатня їх місткість згідно з нормами забезпечення населення. Дана 
проблема стосується також і Апостолівської Центральної районної лікарні,  місткість 
якої треба розширити принаймні на 144 ліжок (для потреб ОТГ). 
             На території громади відсутні будинки-інтернати для людей похилого віку, 
ветеранів війни та праці, які необхідно створити у великих населених пунктах, у яких на 
даний час функціонують АЗПСМ (4 населені пункти) – пропозиції див. у Розділі 4.3 
Розвиток соціальної інфраструктури Апостолівської ОТГ.                                                                      

    Спортивно-оздоровча база Апостолівської ОТГ наявна у м. Апостолове та в 10-
ти сільських населених пунктах. До її складу входять 2 стадіони, районна дитячо-юнацька 
спортивна школа (РДЮСШ), футбольні поля, спортивні та дитячі майданчики – у 
населених пунктах, як це показано у нижченаведеній таблиці 2.8.10.                         

       Таблиця 2.8.10 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА БАЗА АПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ 

(станом на 01.09.2018 р.) 
№ З/П Місцезнаходження  

 
Назва споруди/майданчика 

 
Підпорядкування або 
місце розташування 

 
1 м. АПОСТОЛОВЕ  - РДЮСШ; 

- стадіон «Колос» (1500 місць, кількість 
відвідувачів/день - 350); 
- стадіон «Локомотив» (1500 місць, кількість 
відвідувачів/день - 80); 
- футбольний майданчик, 660 кв.м; 
- баскетбольн. Майданчик, 364 кв.м; 
- волейбольн. майданчик, 162 кв.м; 
- легкоатлетичний майд., 589 кв.м; 
- футбольне поле, 5332 кв.м; 
- гімнастичне містечко, 966 кв.м; 
- футбольне поле, 11863 кв.м; 
- «Vasil street», 100 кв.м; 

ТОВ «Колос»;  
комунальна форма   
власності 
-«- 
«Апостолівська  
  РДЮСШ» 
Апостолівський   
центр підготовки та   
перепідготовки  
робітничих кадрів; 
 ЗОШ №1; 
 -«-; 
 -«-; 
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- гімнастичне містечко №1, 338 кв.м; 
- гімнастичне містечко №2, 444 кв.м;  
- дитячий майданчик, 125 кв.м; 
- дитячий ігровий майданчик,  
  100 кв.м; 
- дитячий ігровий майданчик    
   (територія парку), 200 кв.м; 
- дитячий ігровий майданчик 
   (центральний парк), 200 кв.м; 
- дитячий ігровий майданчик   
  (біля Будинку науки і техніки  
   залізничників), 200 кв.м;  
- дитячий майданчик  
  (на вул. Ветеранів, 20);   
- 3 спортзали (у 3-х школах) 

 ЗОШ №4; 
 -«-; 
 відділ освіти;  
 -«-; 

-«-; 
-«-; 
 Апостолівська  
 міськрада; 
 -«-; 
 

не введений в  
експлуатацію; 
ЗОШ №№1,3,4 

2  с-ще Українка - футбольний майданчик, 3200 кв.м; 
- гімнастичне містечко, 1750 кв.м 

Апостолівська міська 
рада; 
ЗОШ  

3  с. Володимирівка - футбольне поле, 4860 кв.м; 
- гімнастичне містечко, 1536 кв.м; 
- дитячо-спортивний майданчик,  
 180 кв.м 

ЗОШ; 
-«-; 
-«- 

4  с. Кам’янка - футбольний майданчик, 4800 кв.м; 
- гімнастичне містечко, 650 кв.м 

ЗОШ; 
-«-  

5  с-ще Жовте - волейбольний майданчик, 231 кв.м; 
- баскетбольний майданчик, 228 кв.м; 
- футбольний майданчик, 2520 кв.м 

ЗОШ; 
-«-; 
-«- 

6  с. Новоіванівка - гімнастичне містечко з тренажер-    
  ним обладнанням, 1800 кв.м; 
- футбольний майданчик, 1800 кв.м 

ЗОШ; 
 
-«- 

7  с. Михайлівка - комплексний майданчик 3188 кв.м; 
- гімнастичне містечко, 968 кв.м; 
- футбольний майданчик, 450 кв.м; 
- дитячо-спортивний майданчик  
 100 кв.м 

ЗОШ; 
-«-; 
-«-; 
Михайлівська 
сільрада 

8  с.Михайло-
Заводське 

- футбольний майданчик, 4800 кв.м; 
- волейбольний майданчик,153 кв.м;   
- ігровий комплекс «Містечко», 
  100 кв.м; 
- баскетбольний майданчик,225 кв.м; 
- спортивний зал 

ЗОШ; 
-«-; 
-«-; 
 
-«-; 
-«- 

9  с. Широчани - футбольний майданчик, 1690 кв.м; 
- дитячий ігровий майданчик,  
   200 кв.м 

НВК; 
НВК 

10  с. Перше Травня - футбольний майданчик, 360 кв.м; 
- баскетбольний і волейбольний 
  майданчики, 1650 кв.м  

 ЗОШ; 
 -«- 
  

11  с. Запорізьке - футбольний майданчик, 2100 кв.м; 
- гімнастичне містечко, 300 кв.м; 
- футбольний майданчик, 2800 кв.м; 
- дитячий ігровий майданчик   
  (біля СБК),  200 кв.м  

ЗОШ; 
-«-; 
Апостолівська 
міськрада; 
 -«- 
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На території Апостолівської ОТГ розташоване Державне пожежно-рятувальне депо 
(вул. Центральна, 47 у м. Апостолове), розраховане на 2 автомобіля. 

Таблиця 2.8.11 
ДЕРЖАВНЕ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНЕ ДЕПО  

(станом на 01.10.2018 р.) 

№ 
з/п 

Місце розташування  Кількість пожежних 
депо, од. 

Кількість спецавтотранспорту, 
одиниць 

1 м. АПОСТОЛОВЕ  
 

1 2 

 

Існуюча пожежно-рятувальне депо не здатне забезпечувати належним чином 
пожежну безпеку, виконувати вчасно пожежогасіння, оскільки значна частина території 
громади знаходиться поза межами необхідної транспортної доступності 
спецавтотранспорту (тобто поза передбаченим радіусом обслуговування). Відповідно до 
норм забезпечення, радіус обслуговування по дорогах загального користування має 
складати 3 км, а кількість автомашин при кількості жителів до 1000 чол. має бути 1 авто, 
від 1 до 7 тис. чол. – 2 авто. 

 Для повного ж досягнення нормативної пожежної безпеки населення необхідно 
створення й оснащення в більшості населених пунктах  громади протипожежних 
формувань (державна пожежно-рятувальна частина, добровільна пожежна команда, 
місцева пожежна команда, об’єктова пожежна команда тощо).  Пропозиції щодо цього 
див. у розділі 4.3 -  Розвиток соціальної інфраструктури Апостолівської ОТГ, потреби у 
додатковому вводі місць. 

Підриємства громадського харчування (ресторанного господарства) розташовані в 
3-х населених пунктах громади – 12 у м. Апостолове (494 місця) і у 2-х селах – Кам’янка 
(25 місць) і Запорізьке (30 місць). Усього 11 підприємств, розрахованих на 549 місць.  

Таблиця 2.8.12 

ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ (ресторанного господарства) 
ПОСТОЛІВСЬКОЇ ОТГ (станом на 01.09.2018 р.) 

№ 
п/п 

Назва населеного пункту Ресторани 
(назва,  

кількість місць) 

Кафе, кафетерії, їдальні, бари… 
(назва, кількість місць) 

1 м. АПОСТОЛОВЕ 
 
 

- ресторан    
  «Мрія»,  
    108 місць 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
      108 місць  

- кафе «Олімп», 60 місць; 
 - кафе «Меркурій», 17 місць; 
 - кафе-бар «Ласвегас», 14 місць; 
 - кафе «Гранд-Азія», 90 місць; 
 - кафе «Промінь», 90 місць; 
 - кафе «Автомийка», 5 місць; 
 - кафе «Територія», 40 місць;   
 - кафе «Лаванда», 70 місць; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   ВСЬОГО:   386 місць 
2 с. Кам’янка - - кафе-бар «Молодіжне», 25 місць 
3 с. Запорізьке - - Бар, 30 місць 
 ВСЬОГО:  108 місць 441 місце 

Висновки. Розрахунок сучасних нормативних потреб населення по зонах 
обслуговування та співставлення їх з існуючими показниками місткості об’єктів констатує 
переважно відповідність потужностей об’єктів соціально-побутової інфраструктури 
нормативним вимогам. Але вирішення таких питань, як незадовільне забезпечення району 
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пожежними депо (підрозділами) та первинними медичними закладами вимагає негайних 
дій.  

2.9 Рекреаційний, оздоровчий, історико-культурний та туристичний 
потенціал, природно-заповідний фонд 

Природні рекреаційні ресурси регіону досить різноманітні. Вони включають окремі 
об’єкти і явища виключно природного походження, які вже фактично залучені або 
потенційно можуть бути залучені до сфери рекреаційно-туристичного обслуговування. 
Сюди слід віднести геологічні, кліматичні, ландшафтні, грунтово-рослинні, фауністичні 
тощо компоненти. 

 
Рекреаційний потенціал 
Рекреаційний комплекс Апостолівської ОТГ - це соціально-економічний комплекс, 

який складається із взаємопов'язаних компонентів: відпочиваючих (рекреанти і туристи), 
природних та культурно-історичних комплексів, рекреаційних, туристичних підприємств і 
допоміжних установ, а також елементів інфраструктури і органів управління, об'єднаних 
спільною рекреаційною діяльністю по використанню природно- і суспільно-рекреаційного 
потенціалу території. 

Аналіз ринку рекреаційний послуг регіону виявив ряд проблемних аспектів, основними з 
яких є: 

- нецільове використання рекреаційних, заповідних та водоохоронних земель;  
- нерівномірність освоєння зон масового відпочинку в громаді, стихійність та 

нерегульованість їх використання; 
- відсутність проектів організації сільського та екологічного туризму (хоча  більшість 

території має необхідні ресурси); 
- відсутність інвестиційної програми розвитку туристичної галузі, незначні обсяги 

інвестицій в розвиток рекреаційно-туристичної галузі; 
- недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення на внутрішньому й, 

особливо, на зовнішньому ринках; 
- незначний набір туристично-рекреаційних послуг та видів дозвілля, нерозвиненість 

туристичних маршрутів, відсутність розвинутої інфраструктури; 
- незадовільний стан доріг і дорожнього покриття на основних туристичних 

магістралях. 
Розвиток рекреаційної галузі сприятиме оптимальному функціонуванню різних сфер 

економіки регіону: легкої та харчової промисловості, агропромислового комплексу, 
будівництва, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктур, банківсько-фінансової 
сфери, тощо. Світовий досвід засвідчує важливу роль рекреаційної галузі і туристичної 
інфраструктури у зростанні валового внутрішнього продукту, збільшенні надходжень до 
місцевого бюджету, створенні нових робочих місць. 

Стратегічним напрямком подальшого розвитку рекреаційної галузі в громаді повинно 
стати створення конкурентоздатного рекреаційного продукту за рахунок ефективного 
використання природного та культурно-історичного потенціалу, модернізації та реконструкції 
існуючої матеріально-технічної бази рекреаційного господарства. 

При визначенні перспектив розвитку рекреаційної галузі повинна враховуватися 
необхідність збереження рівноваги між масштабами використання природно-ресурсного 
потенціалу та параметрами розвитку мережі рекреаційних закладів. 

Сумарна кількість усіх категорій відпочиваючих (в рекреаційних закладах, в житловому 
фонді населення регіону, короткочасно відпочиваючі в вихідні дні) не повинна перевищувати 
максимальну (порогову) рекреаційну ємність територій рекреаційного призначення. 

Основним природно-рекреаційним ресурсом Апостолівської ОТГ є внутрішній 
ландшафтний ресурс: ліс, водойми, річки. Землі лісогосподарського призначення займають 
площу 2699,64 га.  
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В проекті проведений розрахунок порогового значення максимально допустимої 
рекреаційної ємності лісів. Згідно  розрахунків  перспективна порогова  рекреаційна  ємність 
лісів  громади складає 5,8 тис. осіб. 

Нижче в таблиці 2.9.1 наведені показники існуючого стану лісових ресурсів громади та їх 
рекреаційна ємність. 

Таблиця 2.9.1  
Розрахунок порогових значень рекреаційної ємності короткочасного відпочинку на 

базі лісового фонду Апостолівської  ОТГ*  
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679,49 2699,64 4,0 2,7 0,8 5,8 

Примітка: коефіцієнт кореляції враховує стан лісів, їх вік, породний склад, доступність, пожеже 
небезпечність; розрахунок виконано відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2018 ( п.8.4.7, з урахуванням 
примітки) 

 
Визначальним чинником територіальної організації рекреаційної діяльності, 

формування рекреаційних районів, центрів, їх спеціалізації та підвищення економічної 
ефективності функціонування є рекреаційні ресурси. Вони поділяються на природні, 
природно-антропогенні та суспільно-історичні. 

 
Історико-культурний потенціал 
До надбань, які перебувають під особливим захистом територіальної громади, 

належать такі об’єкти культурної спадщини: 
- пам’ятки архітектури та містобудування – 6; 
- кургани – 115, з них 2 - національного значення; 
- пам’ятки історії та монументального мистецтва – 19. 
Перелік нерухомих об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території 

Апостолівської ОТГ, в тому числі щойновиявлених, наведені нижче в таблицях. 
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Таблиця 2.9.2. 

Перелік археологічних об'єктів культурної спадщини, що розташовані на території Апостолівської ОТГ 

№
з/

п
 

О
бл

ік
ов

и
й

 н
ом

ер
 

К
іл

ьк
іс

ть
 о

б'
єк

ті
в 

ус
ер

ед
и

н
і к

ом
п

л
ек

су
 

Назва 
об’єкту 

культурної 
спадщини 

Місце розташування 
об’єкту 

Дата, до 
якої 

відносить
ся об’єкт 

Дата 
відкриття чи 
виявлення, 

автор 

Розміри 
Охоронна 

зона 

К
ат

ег
ор

ія
 

Номер та дата 
документу про взяття 

об’єкту під охорону 

Занесення 
до 

Державног
о реєстру 

нерухомих 
пам'яток 
України 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 3866-Дп 2 
Курганна 
група 
(2 кургани) 

м. Апостолове 
Апостолівської міської 
ради, 2,5 км на 
північний схід від 
північної околиці 
міста, поміж дорогами 
на с. Михайлівка та с. 
Михайло-Заводське 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н –  1,8 м, 
Д –  46 м; 
Н – 1,5 м, 
Д –  28 м 

66х66 м, 
 
48х48 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

2. 3867-Дп 4 
Курганна 
група 
 (4 кургани) 

м. Апостолове 
Апостолівської міської 
ради, 3,2 км на 
північний схід від 
північної околиці 
міста; праворуч дороги 
на с. Михайло-
Заводське; злиті 
охоронними зонами 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н –  8 м, 
Д –  84 м; 
Н – 0,1 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,1 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,1 м, 
Д – 8 м 

104х104 м, 
 
40х40 м, 
 
36х36 м, 
 
28х28 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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3. 7472-Дп 1 Курган 

м. Апостолове 
Апостолівської міської 
ради, 4 км на 
південний схід від 
центру міста; біля 
перетину дороги на с. 
Перше Травня і 
залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

2008 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,5 м, 
Д – 26 м 

46х46 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

4. 7473-Дп 1 Курган 

м. Апостолове 
Апостолівської міської 
ради, 3,2 км на 
південний схід від 
центру міста; ліворуч 
дороги на с. Перше 
Травня; 0,7 км на 
південний захід від 
ставка і б. Попова 

ІІ тис. до 
н.е. 

2008 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,7 м, 
Д – 32 м 

52х52 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

5. 7474-Дп 4 
Курганна 
група 
 (4 кургани) 

м. Апостолове 
Апостолівської міської 
ради, 1,2 км на північ 
від північно-західної 
околиці міста; ліворуч 
залізниці 
Дніпропетровського 
напрямку 

ІІ тис. до 
н.е. 

2008 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,9 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 22 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 16 м 

50х50 м, 
 
50х50 м, 
 
42х42 м, 
 
36х36 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

6. 7475-Дп 3 
Курганна 
група 
 (3 кургани) 

м. Апостолове 
Апостолівської міської 
ради, 1,25 км на 
північний захід від 
північно-західної 
околиці міста; 
праворуч залізниці що 
веде до м. Кривий Ріг 

ІІ тис. до 
н.е. 

2008 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,5 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 34 м 

60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
54х54 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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7. 3873-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Новомар’янівка 
Апостолівської міської 
ради, 1,5 км на 
північний захід від 
центру села; 0,7 км на 
північний захід від 
кладовища, що на 
західній околиці села; 
злиті полами 

ІІ тис. до  
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М. 

Н –  1,5 м, 
Д –  44 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 12 м 

64х64 м, 
 
32х32 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

8. 3874-Дп 5 
Курганна 
група  
(5 курганів) 

с. Новомар’янівка 
Апостолівської міської 
ради, 5,2 км на південь 
від центру села; 0,5 км 
на захід від 
водосховища; вздовж 
залізничної колії, злиті 
охоронними зонами 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М. 

Н –  2,9 м, 
Д –  60 м; 
Н – 0,6 м, 
Д – 24 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 34 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м  

80х80 м, 
 
44х44 м, 
 
54х54 м, 
 
36х36 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

9. 7470-Дп 1 Курган 

с-ще Українка 
Апостолівської міської 
ради, 4 км на 
південний захід від 
центру селища; 0,3 км 
на захід від залізниці 
та кладовища 

ІІ тис. до 
н.е. 

2008 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,6 м, 
Д – 36 м 

56х56 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

10. 7471-Дп 5 
Могильник 
курганний 
(5 курганів) 

с-ще Українка 
Апостолівської міської 
ради, 1,5 км на 
південний схід від 
центру селища; 0,5 км 
на захід від 
роздоріжжя залізниці, 
обабіч зрошувального 
каналу 

ІІ тис. до 
н.е. 

2008 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,6 м, 
Д – 60 м; 
Н – 0,6 м, 
Д – 34 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 34 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 24 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 20 м 

80х80 м, 
 
54х54 м, 
 
54х54 м, 
 
44х44 м, 
 
40х40 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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11. 3875-Дп 3 
Курганна 
група  
(3 кургани) 

с. Сергіївка 
Володимирівської 
сільської ради, 2,5 км 
на північний захід від 
центру села; обабіч 
дороги Дачне – 
Сергіївка 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н –  1,4 м, 
Д –  38 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 32 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 16 м 

58х58 м, 
 
52х52 м, 
 
36х36 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

12. 3872-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Шевченко 
Володимирівської 
сільської ради, 0,5 км 
на південний захід від 
околиці села; 0,3 км на 
південний захід від 
кладовища, праворуч 
дороги до м. 
Апостолове 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н –  1,9 м, 
Д –  60 м; 
Н –  0,7 м, 
Д –  32 м 

80х80 м, 
 
52х52 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

13. 3876-Дп 1 Курган 

с. Шевченко 
Володимирівської 
сільської ради, 2,3 км 
на північний захід від 
північної околиці села; 
0,7 км на північний 
захід від ставка 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н –  1 м, 
Д –  20 м 

40х40 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

14. 3877-Дп 1 Курган 

с. Шевченко 
Володимирівської 
сільської ради, 2 км на 
північний захід від 
північної околиці села; 
0,4 км на північний 
захід від ставка 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н –  1 м, 
Д –  38 м 

58х58 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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15. 3878-Дп 9 
Могильник 
курганний 
 (9 курганів) 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 1 км на 
північний захід від 
центру села; праворуч 
дороги на с-ще Жовте, 
біля роздоріжжя 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н –  2,5 м, 
Д – 70 м; 
Н – 2 м, 
Д – 60 м; 
Н – 0,5м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

90х90 м, 
 
80х80 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

16. 3883-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2,3 км на південь 
від центру села, 1 км 
на схід від б. 
Гарнажанська, насипи 
злиті полами 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 2 м, 
Д – 70 м; 
Н – 1 м, 
Д – 30 м 

90х90 м, 
 
50х50 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

17. 3884-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 3,5 км на захід-
південний захід від 
центру села, 1,2 км 
праворуч дороги 
Кам’янка – 
Апостолове 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 1 м, 
Д – 40 м 

60х60 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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18. 3885-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на захід від 
центру села, 1,5 км на 
південний схід від 
місця впадіння р. 
Жовтенької в р. 
Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982р. 
археолог  
Голубчик 
Л.М 

Н – 1,5 м, 
Д – 50 м 

70х70 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

19. 3886-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на північний 
схід від центру села, на 
розі доріг на с. 
Слов’янку та с. 
Шолохове 

ІІ тис. 
до н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 2,5 м, 
Д – 60 м 

80х80 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

20. 3890-Дп 8 
Могильник 
курганний 
 (8 курганів) 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 4 км на 
північний схід від 
північної околиці села, 
1,2 км на північ від 
дороги Кам’янка – 
Слов’янка; 1,8 км на 
захід від балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 1 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м 

60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
32х32 м, 
 
32х32 м, 
 
32х32 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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21. 3892-Дп 7 
Могильник 
курганний 
 (7 курганів) 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 3,8 км на 
північний схід від 
східної околиці села; 
2,5 км на захід від 
Шолохівського 
водосховища; 
розташовані купчасто, 
злиті полами 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 5 м, 
Д – 110 м; 
Н – 1 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

130х130 м, 
 
60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
32х32 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

22. 3893-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2,7 км на 
південний схід від 
східної околиці села, 
0,5 км ліворуч дороги 
в с. Шолохове; біля 
межі земель 
Нікопольського 
району 

П тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 1 м, 
Д – 20 м 

40х40 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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23. 3894-Дп 17 

Могильник 
курганний 
 (17 
курганів) 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2 км на 
південний схід  від 
центру села; 1,2 км 
праворуч дороги в с–
ще Червоний 
Запорожець та 1,5 км 
на захід від р. 
Кам’янка; розташовані 
купчасто, більшість 
злиті полами і 
охоронними зонами 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 6 м, 
Д – 110 м; 
Н – 1 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м; 
Д – 16 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

 
130х130 м, 
 
60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
36х36 м, 
 
36х36 м, 
 
32х32 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 
 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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24. 3895-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 1 км на схід від 
північної околиці села, 
ліворуч дороги 
Кам’янка – Слов’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 1 м, 
Д – 30 м 
 

50х50 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

25. 7347-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2 км на 
північний захід від 
центру села; ліворуч 
дороги на с-ще Жовте 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1 м, 
Д – 40 м 

60х60 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

26. 7348-Дп 1 Курган 

с. Кам’янка 
Кам’янської сільської 
ради, північно-східна 
околиця села; біля 
кладовища, ліворуч 
дороги Кам’янка – 
Слов’янка 

ІІ тис. до 
н.е.. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1 м, 
Д – 30 м 

50х50 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

27. 3879-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с-ще Жовте 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на 
південний схід від 
центру села та 0,4 км 
праворуч дороги на с-
ще Жовте 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 2,5 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м 

60х60 м, 
 
40х40 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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28. 3880-Дп 8 
Могильник 
курганний 
 (8 курганів) 

с-ще Жовте 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на 
північний схід від 
центру села; 0,6 км 
праворуч дороги 
Кам’янка – Софіївка, 
розтягнуті ланцюжком 
вздовж залізничної 
колії  

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог  
Голубчик 
Л.М.  

Н – 3 м, 
Д – 70 м; 
Н – 2,5 м, 
Д – 60 м; 
Н – 2 м, 
Д – 60 м; 
Н – 2 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 1 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м 

90х90 м, 
 
80х80 м, 
 
80х80 м, 
 
60х60 м, 
 
40х40 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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29. 3896-Дп 12 

Могильник 
курганний 
 (12 
курганів) 

с. Новоіванівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1 км на схід від 
центру села; розтягнуті 
ланцюжком з півночі 
на південь; біля 
лісонасаджень 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М. 

Н – 4 м, 
Д – 80 м; 
Н – 2,5 м, 
Д – 70 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 1 м, 
Д – 60 м; 
Н – 1 м, 
Д – 50 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 40 м, 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

100х100 м, 
 
90х90 м, 
 
40х40 м, 
 
80х80 м, 
 
70х70 м, 
 
60х60 м, 
 
40х40 м, 
 
32х32 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

30. 3897-Дп 5 
Могильник 
курганний 
 (5 курганів) 

с. Новоіванівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1,2 км на 
південний схід від 
центру села 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 1,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 1 м, 
Д – 50 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м 

40х40 м, 
 
70х70 м, 
 
50х50 м, 
 
32х32 м, 
 
32х32 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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31. 3898-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Новоіванівка 
Кам’янської сільської 
ради, 3,8 км на 
південний схід від 
центру села; 0,5 км на 
захід від межі земель 
Нікопольського 
району та р. Базавлук 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н  –  4 м, 
Д  –  40 м; 
Н – 0,2 м, 
Д – 10 м 
 

   60х60 м, 
 
30х30 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

32. 3899-Дп 2 
Курганна 
група 
(2 кургани) 

с. Новоіванівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1,2 км на захід від 
центру села; 1,5 км на 
схід від р.Базавлучек і 
балки; 0,3 км на схід від 
польової дороги 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 3,5 м, 
Д  –  40 м; 
Н – 0,2 м, 
Д – 10 м 
 

60х60 м 
 
30х30 м 
 
 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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33. 040005-Н 
(3996) 12 

Могильник 
курганний 
 (12 
курганів) 

с. Новоіванівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1,5 км на 
північний схід від 
центру села; на 
південь від дороги і 
межі земель 
Софіївського району, 
розтягнуті ланцюжком 
з півночі на південь, 
злиті полами та 
охоронними зонами 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н  –  9 м, 
Д  –  140м; 
Н – 2,5 м, 
Д – 60 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 1 м, 
Д – 30 м; 
Н – 1 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

160х160 м, 
 
80х80 м, 
 
60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
50х50 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 
 

н
ац

іо
н

ал
ьн

и
й

 Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 3 вересня 2009 р. 
№ 928 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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34. 040006-Н 
(3900) 16 

Могильник 
курганний 
 (16 
курганів) 

с. Слов’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2,6 км на схід від 
північної околиці села, 
1,4 км східніше дороги 
Слов’янка – 
Новоіванівка; 
розтягнуті з півночі на 
південь, злиті полами і 
охоронними зонами; 
розташовані купчасто 

ІІ  –  І тис. 
до н.е. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 10 м 
Д – 140 м 
Н –  3 м 
Д –  70 м 
Н –  2 м 
Д –  40 м 
Н – 2 м 
Д –  40 м 
Н –  1,5 м 
Д –  40 м 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

160х160 м, 
 
90х90 м, 
 
60х60 м, 
 
60х60 м, 
 
60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
32х32 м, 
 
40х40 м, 
 
36х36 м, 
 
36х36 м, 
 
32х32 м, 
 
32х32 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 

н
ац

іо
н

ал
ьн

и
й

 Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 3 вересня 2009 р. 
№ 928 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

35. 3901-Дп 2 
Курганна 
група 
(2 кургани) 

с. Слов’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 0,3 км на схід від 
східної околиці села 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 3 м 
Д  –  40 м 
Н – 2 м 
Д – 40 м 

60х60 м, 
 
60х60 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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36. 3902-Дп 1 Курган 
с. Слов’янка 
Кам’янської сільської 
ради, в центрі села 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 2,5 м 
Д  –  30 м 

50х50 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

37. 3903-Дп 1 Курган 

с. Слов’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2,5 км на схід від 
північної околиці села; 
1,5 км на захід від 
балки 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 2,5 м 
Д – 60 м 

80х80 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

38. 7343-Дп 1 Курган 

с. Слов’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 0,8 км на схід від 
північної околиці села; 
праворуч дороги с. 
Слов’янка – с. 
Новоіванівка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,6 м, 
Д – 34 м 

54х54 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

39. 7349-Дп 1 Курган 

с. Слов’янка 
Кам’янської сільської 
ради, 2,5 км на 
південний захід від 
центру села; 1 км на 
південний захід від 
Шолохівського 
водосховища, 0,1 км на 
північ від межі земель 
Нікопольського 
району 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1 м, 
Д – 30 м 

50х50 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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40. 3881-Дп 6 
Могильник 
курганний 
 (6 курганів) 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на захід від 
центру села, по обидві 
сторони залізничної 
колії; розтягнуті 
ланцюжком з півночі 
на південь 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог 
Голубчик 
Л.М.  

Н – 10 м, 
Д – 140 м; 
Н – 3 м, 
Д – 80 м, 
Н – 1,5 м, 
Д – 60 м; 
Н – 1 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

160х160 м, 
 
100х100 м, 
 
80х80 м, 
 
60х60 м, 
 
40х40 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

41. 3882-Дп 9 
Могильник 
курганний 
 (9 курганів) 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на 
південний захід від 
центру села; 0,2-0,7 км 
на схід від залізничної 
колії  

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог 
Голубчик 
Л.М.  

Н – 4 м, 
Д – 80 м; 
Н – 2 м, 
Д – 60 м; 
Н – 1 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

100х100 м, 
 
80х80 м, 
 
60х60 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
40х40 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

42. 3889-Дп 1 Курган 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1 км на 
південний захід від 
центру села, 0,5 км на 
південний захід від 
кладовища 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог 
Голубчик 
Л.М.  

Н – 1,5 м, 
Д – 50 м 
 

70х70 м 
 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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43. 3904-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 0,8 км на схід від 
центру села, ліворуч 
дороги на 
Новоіванівку 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н –  2,3м, 
Д –  68 м; 
Н –  2 м, 
Д – 60 м 

88х88 м, 
 
80х80 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

44. 3905-Дп 3 
Курганна 
група 
 (3 кургани) 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 0,5 км на північний 
схід від північної околиці 
села; 0,6 км на південь 
від залізниці, два 
найбільших злиті полами 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 6,4 м, 
Д  –  74 м; 
Н –  1,7 м, 
Д –  28 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 18 м 

94х94 м, 
 
48х48 м, 
 
38х38 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р. 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

45. 3906-Дп 8 
Могильник 
курганний 
 (8 курганів) 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1,4 км на 
південний схід від 
південної околиці села, 
на першій 
надзаплавній терасі 
р.Базавлук 

ІІ тис. до 
н.е..  

1982 р., 
археолог  
Чурилова 
Л.М.  

Н – 2,7 м, 
Д –   34 м; 
Н –  2,5 м, 
Д –  40 м;  
Н –  2,3 м, 
Д –  32 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 18 м; 
Н – 1,2 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 12 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,1 м, 
Д – 8 м  

54х54 м, 
 
60х60 м, 
 
52х52 м, 
 
38х38 м, 
 
36х36 м, 
 
32х32 м, 
 
30х30 м, 
 
28х28 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

46. 7344-Дп 1 Курган 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 3 км на 
південний схід від 
центру села; 1 км на 
захід від р.Базавлучек і 
балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 3,2 м, 
Д – 46 м 

66х66 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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47. 7345-Дп 1 Курган 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1,5 км на 
північний схід від 
центру села; 0,3 км на 
південь від залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р.,  
Тітов В.В. 

Н – 1,7 м, 
Д – 38 м 

58х58 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

48. 7346-Дп 1 Курган 

с. Тарасо-Григорівка 
Кам’янської сільської 
ради, 1 км на 
південний схід від 
південної околиці 
села; 1 км на захід від 
балки і р.Базавлучек 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,5 м, 
Д – 44 м 

64х64 м 

м
іс

це
ви

й 

Наказ МКУ від 
14.08.2013 № 757 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

49. 19 1 
Курган 
«Довга 
могила» 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, на 
південь від села, на 
березі р. Кам’янка; 
біля кладовища 

ІІ тис. до 
н.е.. 

Кінець ХІХ 
ст., археолог 
та етнограф 
Яків 
Петрович 
Новицький. 

Н – 2,5 м 
Д – 50 м 

70х70 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 618 
від 8.08.1970р. 

 

50. 22 1 
Курган 
«Захарина 
могила» 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, біля 
південної околиці 
північно-західної 
частини села; в закруті 
р.Кам’янки  

ІІ тис. до 
н.е.. 

Кінець ХІХ 
ст., археолог 
та етнограф 
Яків 
Петрович 
Новицький. 

Н – 3,2 м 
Д – 60 м 
 

80х80 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 618 
від 8.08.1970р. 

 

51. 3951 2 
Курганна 
група 
(2 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 2,1 км 
на південний схід від 
околиці села, ліворуч 
дороги Михайлівка – 
Кам’янка; 1,2 км на 
північ від залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н – 3,4 м, 
Д – 60 м; 
Н –  2,8 м, 
Д –  50 м 

80х80 м, 
 
70х70 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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52. 3952 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 3,2 км 
на південний схід від 
околиці села, ліворуч 
дороги Михайлівка – 
Кам’янка; 0,6 км на 
північ від залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2 м, 
Д –  40 м 

60х60 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

53. 3953 5 
Могильник 
курганний 
 (5 курганів) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 4 км на 
схід від північної 
околиці села, 0,8 км на 
захід від балки, яка 
веде до р. Жовтенька 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,9 м, 
Д –  40 м; 
Н –  1,3 м, 
Д –  42 м; 
Н –  1,2 м, 
Д –  30 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 14 м 

60х60 м, 
 
62х62 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
34х34 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

54. 3954 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 6,7 км 
на схід від північної 
околиці села, 0,8 км на 
захід від р. Жовтенька 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,7 м 
Д –  40 м 

60х60 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

55. 3956 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 5,3 км 
на північний схід від 
околиці села та 1,5 км 
на захід від кар’єру 
Криворізького 
цементного заводу 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2 м, 
Д –  52 м; 
Н –  1,7 м, 
Д –  36 м 

72х72 м, 
 
56х56 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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56. 3957 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 2,2 км 
на північний захід від 
околиці села; в 
лісосмузі 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  3,5 м 
Д –  80 м 

100х100 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

57. 3958 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 3,5 км 
на північний захід від 
західної околиці села, 
праворуч дороги 
Михайлівка – 
Єлизаветпілля 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  3,5 м 
Д –  84 м 

104х104 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

58. 3959 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 6 км на 
південний захід від 
західної околиці села; 
0,8 км на південь від б. 
Тернова; біля високо 
вольтової мережі 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2,8 м, 
Д –  50 м 

70х70 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

59. 3960 2 
Курганна 
група 
(2 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 1,8 км 
на захід від околиці 
села; ліворуч дороги 
Михайлівка – Кривий 
Ріг; 0,7 км на північ від 
ставка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2,6 м, 
Д –  62 м; 
Н – 1 м, 
Д – 32 м 

82х82 м, 
 
52х52 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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60. 3961 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 2,2 км 
на північний схід від 
північної околиці села; 
2,1 км на схід від р. 
Кам’янка; 1 км на 
південь від балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2,3 м 
Д –  48 м 

68х68 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

61. 3962 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 0,6 км 
на північний схід від 
північної околиці села; 
0,6 км на схід від р. 
Кам’янка; 1 км на 
південний захід від 
балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,5 м, 
Д –  50 м 

70х70 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

62. 3963 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, біля 
південної околиці 
північно-західної 
частини села, біля 
колишнього 
колгоспного 
господарчого двору та 
кладовища, біля 
закруту р. Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2,5 м, 
Д –  50 м 

70х70 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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63. 7493 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 1,5 км 
на південний захід від 
південної околиці 
села; 0,7 км на захід 
від р. Кам’янка; 0,8 км 
на схід від дороги 
Михайлівка - 
Апостолове 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,7 м, 
Д – 40 м 

60х60 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

64. 7494 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 0,8 км 
на захід від південної 
околиці села; 0,3 км на 
південь від р. Кам’янка

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,6 м, 
Д – 36 м 

56х56 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

65. 7495 3 
Курганна 
група  
(3 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 3,5 км 
на південний захід від 
західної околиці села; 
0,7 км на південь від 
ставка та б. Тернова 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,2 м, 
Д – 24 м; 
Н – 0,8 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,6 м, 
Д – 38 м 

44х44 м, 
 
40х40 м, 
 
58х58 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

66. 7496 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 6,5 км 
на захід від західної 
околиці села; 0,5 км на 
південь від ставка; 0,7 
км на південь від 
дороги Михайлівка – 
Єлизаветпілля 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,6 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,2 м, 
Д – 10 м 

50х50 м, 
 
30х30 м м

іс
це

ви
й 

Щойновиявлений  



67 
 

 

67. 7497 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 
південно-східна 
околиця села; 
праворуч дороги 
Михайлівка – 
Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,3 м, 
Д – 36 м 

56х56 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

68. 7498 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 1,3 км 
на схід від південної 
околиці села; 0,6 км на 
північ від дороги 
Михайлівка – 
Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,8 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,3 м, 
Д – 30 м 

60х60 м, 
 
50х50 м м

іс
це

ви
й 

Щойновиявлений  

69. 7499 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 2 км на 
північний схід від 
східної околиці села; 1 
км на північний схід 
від балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,7 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 40 м 

60х60 м, 
 
60х60 м м

іс
це

ви
й 

Щойновиявлений  

70. 7500 3 
Курганна 
група  
(3 кургани) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 0,7 км 
на захід від північної 
околиці села; обабіч 
дороги Михайлівка - 
Широчани 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 6,7 м, 
Д – 128 м; 
Н – 1 м, 
Д – 48 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 36 м 

148х148 м, 
 
68х68 м, 
 
56х56 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  
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71. 7501 7 
Могильник 
курганний 
 (7 курганів) 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 4 км на 
північний схід від 
околиці села; 1,2 км на 
південний схід від 
балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,7 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,6 м, 
Д – 42 м; 
Н – 1,6 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,6 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 38 м; 
Н – 1,3 м, 
Д – 30 м; 
Н – 1,1 м, 
Д – 30 м 

60х60 м, 
 
62х62 м, 
 
60х60 м, 
 
60х60 м, 
 
58х58 м, 
 
50х50 м, 
 
50х50 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

72. 7692 1 Курган 

с. Михайлівка 
Михайлівської 
сільської ради, 2,2 км 
на південний захід від 
західної околиці села; 
0,7 км на південь від 
ставка облрибгоспу та 
б. Тернова 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 3,2 м, 
Д – 74 м 

94х94 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

73. 3948 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 2,6 км 
на схід від центру села, 
у розрізі лісосмуги 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,7 м, 
Д –  48 м; 
Н – 0,8 м, 
Д – 32 м 

68х68 м, 
 
52х52 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

74. 3949 1 Курган 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 3,3 км 
на схід від центру села 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  4,7 м, 
Д –  80 м 

100х100 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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75. 3950 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 8,2 км 
на північний схід від 
центру села, на першій 
надзаплавній терасі р. 
Жовтенька 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,5 м, 
Д – 30 м; 
Н – 1,3 м, 
Д – 44 м 

50х50 м, 
 
64х64 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

76. 7504 1 Курган 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 1,7 км 
на південний схід від 
центру села; 0,3 км на 
схід від дороги 
Широчани – 
Катеринівка; 1 км на 
схід від р. Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,7 м, 
Д – 66 м 

86х86 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

77. 7505 1 Курган 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 7,5 км 
на південний схід від 
центру села; 1,5 км на 
північ від балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,4 м, 
Д – 56 м 

76х76 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

78. 7506 1 Курган 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 5,5 км 
на схід від центру села 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1 м, 
Д – 36 м 

56х56 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

79. 7507 1 Курган 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 5,3 км 
на північний схід від 
центру села 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,9 м, 
Д – 34 м 

54х54 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  
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80. 7691 1 Курган 

с. Катеринівка 
Михайлівської 
сільської ради, 0,6 км 
на північний захід від 
центру села; 0,1 км на 
захід від р. Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,5 м, 
Д – 36 м 

56х56 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

81. 3964 4 
Курганна 
група 
 (4 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 4,8 км 
на захід від північної 
околиці села; 2 км на 
захід від дороги від с. 
Михайлівка до м. 
Апостолове; 1 км на 
захід від дамби та 
ставка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М.   

Н –  3 м, 
Д –  66 м; 
Н –  1,6 м, 
Д –  38 м; 
Н – 1,4 м, 
Д – 56 м; 
Н – 1 м, 
Д – 48 м 

86х86 м, 
 
58х58 м, 
 
76х76 м, 
 
68х68 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

82. 3965 3 
Курганна 
група 
(3 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 5,8 км 
на захід від південно-
західної околиці села, 
біля балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  2,5 м, 
Д –  80 м; 
Н – 0,2 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,1 м, 
Д – 28 м 

100х100 м, 
 
50х50 м, 
 
48х48 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

83. 3966 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 4,2 км 
на захід від південно – 
західної околиці села; 
1,5 км на захід від 
перехрестя залізниці та 
дороги Апостолове – 
Михайлівка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  2 м, 
Д –  56 м 

76х76 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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84. 3967 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 3,8 км 
на захід від південно – 
західної околиці села; 
1,2 км на захід від 
дороги Апостолове – 
Михайлівка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  1,3 м, 
Д –  26 м 

46х46 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

85. 3968 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 3 км на 
захід від південної 
околиці села, ліворуч 
дороги Апостолове – 
Михайлівка, біля 
залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н – 1,6 м, 
Д – 66 м; 
Н –  0,4 м, 
Д –  24 м 

88х88 м, 
 
44х44 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

86. 3969 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 1,2 км 
на північний захід від 
південно-західної 
околиці села; 0,2 км на 
схід від залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  3,9 м, 
Д –  78 м; 
Н –  1,1 м, 
Д –  44 м 

98х98 м, 
 
84х84 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

87. 3970 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 0,6 км 
на захід від північно – 
західної околиці села, 
0,5 км на схід від 
залізниці; біля 
колишньої ПТФ 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  2,3 м, 
Д –  66 м; 
Н –  0,1 м, 
Д –  16 м 

86х86 м, 
 
36х36 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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88. 3971 8 
Могильник 
курганний 
 (8 курганів) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 1,5 км 
на південь від 
південної околиці 
села; 1 км на захід від 
балки 

ІІ тис. до 
н.е.. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н – 2,5 м, 
Д – 60 м; 
Н –  1,6 м, 
Д –  58 м; 
Н –  1,2 м, 
Д –  56 м; 
Н – 1 м, 
Д – 52 м; 
Н – 0,7 м, 
Д – 50 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 36 м; 
Н – 0,2 м, 
Д – 32 м; 
Н – 0,2 м, 
Д – 20 м 

80х80 м, 
 
78х78 м, 
 
76х76 м, 
 
72х72 м, 
 
70х70 м, 
 
56х56 м, 
 
52х52 м, 
 
40х40 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

89. 3972 3 
Курганна 
група  
(3 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 4 км на 
південний схід від 
південно-східної 
околиці села; два 
насипи – у лісосмузі 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  1,8 м, 
Д –  60 м; 
Н – 1,2 м, 
Д – 64 м; 
Н – 1 м, 
Д – 68 м 

80х80 м, 
 
84х84 м, 
 
88х88 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

90. 3973 1 Курган 

с. Михайло-Заводське  
Михайлівської 
сільської ради, 3,3 км 
на південний схід від 
південно-східної 
околиці села; 1,7 км на 
північний схід від 
балки, біля лісосмуги 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  4 м, 
Д –  82 м 

102х102 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 



73 
 

 

91. 3974 3 
Курганна 
група  
(3 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 2,25 км 
на південний схід від 
південно-східної 
околиці села; 1,3 км на 
південь від дороги 
Михайло-Заводське – 
Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  1,9 м, 
Д –  78 м; 
Н – 0,6 м, 
Д – 52 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 56 м 

98х98 м, 
 
72х72 м, 
 
76х76 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

92. 3975 5 
Могильник 
курганний 
 (5 курганів) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 1,9 км 
на схід від південно – 
східної околиці села, 
ліворуч дороги 
Софіївка – Апостолове 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н – 3,3 м, 
Д –  80 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 28 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 60 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 18 м  

100х100 м, 
 
48х48 м, 
 
80х80 м, 
 
40х40 м, 
 
38х38 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

93. 3976 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 2,4 км 
на схід від східної 
околиці села, праворуч 
дороги Софіївка – 
Апостолове 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н –  3,1 м, 
Д –  70 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 54 м 

90х90 м, 
 
74х74 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

94. 3977 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 1 км на 
схід від центрально-
східної околиці села; 
1,5 км на південь від р. 
Кам’янка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог   
Чурилова 
Л.М 

Н – 5,2 м, 
Д – 108 м 

128х128 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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95. 7487 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 3 км на 
схід від південної 
околиці села; 1,2 км на 
південь від дороги 
Михайло-Заводське – 
Кам’янка, біля 
лісосмуги 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 0,6 м, 
Д – 58 м 

78х78 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

96. 7488 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 0,5 км 
на схід від центрально-
східної околиці села 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,7 м, 
Д – 78 м 

98х98 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

97. 7489 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 1,2 км 
на захід від 
центрально-західної 
околиці та річки, що 
проходить через село; 
0,3 км на схід від 
залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,8 м, 
Д – 62 м 

82х82 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

98. 7490 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 2,5 км 
на захід від північно-
західної околиці села; 
ліворуч дороги 
Михайлівка – 
Апостолове 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,8 м, 
Д – 60 м 

80х80 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  
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99. 7491 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 5,5 км 
на захід від північно-
західної околиці села; 
1,7 км на захід від 
ставка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,2 м, 
Д – 58 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 32 м 

78х78 м, 
 
52х52 м м

іс
це

ви
й 

Щойновиявлений  

100. 7492 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 4,75 км 
на північний захід від 
північної околиці села; 
0,4 км на північ від 
балки та ставка 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,4 м, 
Д – 40 м; 
Н – 0,6 м, 
Д – 20 м 

60х60 м, 
 
40х40 м м

іс
це

ви
й 

Щойновиявлений  

101. 7524 1 Курган 

с. Михайло-Заводське 
Михайлівської 
сільської ради, 
північна частина села; 
на кладовищі 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 2 м, 
Д – 52 м 

72х72 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

102. 3978 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 0,4 км 
на захід від північно – 
західної околиці села; 
більший – 0,1 км на 
північний захід від 
меншого 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,8 м, 
Д –  56 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 22 м 

76х76 м, 
 
42х42 м м

іс
це

ви
й Рішення 

Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

103. 3979 1 Курган 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 8 км на 
північний схід від 
центру села; 0,7 км на 
північ від балки; на 
межі земель 
Софіївського району 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,5 м, 
Д –  46 м 

66х66 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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104. 3980 10 

Могильник 
курганний 
 (10 
курганів) 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 5,8 км 
на північний схід від 
центру села 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  5,7 м, 
Д – 122 м; 
Н –  4,2 м, 
Д –  74 м; 
Н – 2 м, 
Д – 44 м; 
Н – 1,8 м, 
Д – 62 м; 
Н – 1 м, 
Д – 32 м; 
Н – 0,7 м, 
Д – 46 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 38 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 44 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 32 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 30 м 

142х142 м, 
 
94х94 м, 
 
64х64 м, 
 
82х82 м, 
 
52х52 м, 
 
66х66 м, 
 
58х58 м, 
 
64х64 м, 
 
52х52 м, 
 
50х50 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

105. 3981 1 Курган 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 2,3 км 
на північний схід від 
центру села, 1 км 
праворуч дороги 
Широчани – 
Катеринівка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  2,3 м, 
Д –  70 м 

90х90 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

106. 3982 1 Курган 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 1 км на 
північний схід від 
північної околиці села, 
ліворуч дороги 
Широчани – 
Катеринівка 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,7 м, 
Д –  80 м 

100х100 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
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107. 3983 1 Курган 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 
південна частина села, 
на кладовищі 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,8 м, 
Д –  44 м 

64х64 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

108. 3984 1 Курган 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, західна 
частина села, вул. 
Свердлова, 0,3 км від 
будівлі колишньої 
контори колгоспу 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  0,5 м, 
Д –  50 м 

70х70 м 

м
іс

це
ви

й Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 

 

109. 7502 1 Курган 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 2 км на 
схід від центру села; 
0,7 км на північний 
схід від балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 1,8 м, 
Д – 52 м 

72х72 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

110. 7503 3 
Курганна 
група  
(3 кургани) 

с. Широчани 
Михайлівської 
сільської ради, 2,5 км 
на захід від центру 
села; 1 км на захід від 
невеликої балки 

ІІ тис. до 
н.е. 

2007 р., 
Тітов В.В. 

Н – 2,6 м, 
Д – 50 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 40 м; 
Н – 1,3 м, 
Д – 28 м 

70х70 м, 
 
60х60 м, 
 
48х48 м 

м
іс

це
ви

й 

Щойновиявлений  

111. 3991-Дп 1 Курган 

с. Запорізьке 
Першотравенської 
сільської ради, 2,5 км 
на північ від центру 
села, ліворуч дороги 
Апостолове – 
Ленінське  

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,5 м, 
Д –  60 м 

80х80 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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112. 3992-Дп 2 
Курганна 
група  
(2 кургани) 

с. Запорізьке 
Першотравенської 
сільської ради, 3 км на 
північ від центру села 
та 1,5 км на південь від 
дороги Апостолове – 
Ленінське 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М., 
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,5 м, 
Д –  50 м; 
Н – 0,4 м, 
Д – 14 м 

70х70 м, 
 
34х34 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

113. 3993-Дп 2 
Курганна 
група 
 (2 кургани) 

с. Запорізьке 
Першотравенської 
сільської ради, 
центрально-північна 
околиця села, 
неподалік від 
кладовища 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М.  
Голубчик 
Л.М 

Н –  1,5 м, 
Д –  50 м; 
Н –  0,5 м, 
Д –  20 м 

70х70 м, 
 
40х40 м м

іс
це

ви
й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 

114. 3994-Дп 7 
Могильник 
курганний 
 (7 курганів) 

с. Запорізьке 
Першотравенської 
сільської ради, 3,5 км 
на південний схід від 
центру села; 0,2 км на 
південь від залізниці 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археологи   
Чурилова 
Л.М.  
Голубчик 
Л.М 

Н –  3 м, 
Д –  60 м; 
Н –  1 м, 
Д –  50 м; 
Н –  1 м, 
Д –  30 м; 
Н – 1 м, 
Д – 30 м; 
Н – 0,7 м, 
Д – 20 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

80х80 м, 
 
70х70 м, 
 
50х50 м, 
 
50х50 м, 
 
40х40 м, 
 
30з30 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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115. 3997-Дп 9 
Могильник 
курганний 
 (9 курганів) 

с. Новосеменівка 
Першотравенської 
сільської ради, 1 км на 
північ від околиці села 

ІІ тис. до 
н.е. 

1982 р., 
археолог 
 Голубчик 
Л.М 

Н –  4 м, 
Д –  44 м; 
Н – 1,5 м, 
Д – 42 м; 
Н – 1,4 м, 
Д – 42 м; 
Н – 1 м, 
Д – 32 м; 
Н – 0,9 м, 
Д – 28 м; 
Н – 0,6 м, 
Д – 28 м; 
Н – 0,5 м, 
Д – 28 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 16 м; 
Н – 0,3 м, 
Д – 10 м 

64х64 м, 
 
62х62 м, 
 
62х62 м, 
 
52х52 м, 
 
48х48 м, 
 
48х48 м, 
 
48х48 м, 
 
48х48 м, 
 
30х30 м 

м
іс

це
ви

й 

Рішення 
Дніпропетровського 
облвиконкому № 180 
від 16.04.1987р 
Наказ МКУ від 
14.05.2012 №478 

Занесено до 
Державного 
реєстру 
нерухомих 
пам'яток 
України 
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Таблиця 1.10.3. 
Перелік пам’яток історії та монументального мистецтва, що розташовані на території Апостолівської ОТГ 

№ 
з/п 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ам
'я

то
к

 
ус

ер
ед

и
н

і к
ом

п
л

ек
су

 

О
бл

ік
ов

и
й

 н
ом

ер
 

Назва пам’ятки Адреса 

Д
ат

а 
(е

п
ох

а)
, д

о 
як

ої
 

ві
дн

ос
и

ть
ся

 п
ам

’я
тк

а 

Дата відкриття 
або виявлення , 

автор 

вигляд, 
матеріал 

О
сн

ов
н

і р
оз

м
ір

и
 

О
хо

р
он

н
а 

зо
н

а 

Дата і  
№ постанови  

про 
спорудження 

Номер та дата 
рішення 

облвиконкому про 
взяття об’єкту під 

охорону 

Приміт
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 12 13 

Апостолівська міська рада  

1.  1 25 

Місце,  
де у жовтні 1920 р. 

знаходився агітпотяг 
„Жовтнева революція” 

на чолі з  
М.І. Калініним. 

м. Апостолове, 
Апостолівської 

міської ради 
вул. Привокзальна  

жовтень 1920р 5 вересня 1967 
брила, граніт, 
мем. дошка 

чавун Н
-4

,4
5,

   
1,

45
х1

,0
 м

 

 

Рішення 
виконкому 

№130  
від 22.05.1964 

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому  
від 08.09.1970 №618 

 

1941-1945 
1967 р. 

арх.. М.Я. 
Яблуновський 

2.  9 27 

Меморіальний 
комплекс: 

1. Група могил 
радянських воїнів, 
які загинули при 

визволення 
м. Апостолове 3 
-5 лютого 1944 р.  

4 - братські могили,  
3 – індивідуальні 
могили, в яких 

поховані 
Герої Радянського Союзу 

–Фартушний Д.В. 
Шитов В.В. 

Кашпуров П. А. 
2. Пам’ятник 

односельцям  (322 
прізвища). 

3. Могила Вовка Д.Г. 

м. Апостолове, 
Апостолівської 
міської ради,  
міський парк, 
вул. Леніна 

1941-1945 
1967 р.  

Токівський 
гранітний кар’єр 

3 скульптури 
„Скорботний 
партизан та 
дівчина” – 

залізобетон, 
«Воїн та дівчина 
з автоматом» - 

залізобетон, 
«Вітчизна –

мати»– 
залізобетон, 
постамент – 

граніт, 4 стели – 
граніт 

Н
 –

 3
 м

;  
Н

 –
 4

,3
;  

Н
 –

 1
3,

85
  

ст
ел

и 
– 

2,
15

х1
,2

5 

 

 

Рішення  
Дніпропетровського 

облвиконкому від 
08.09.1970 № 618 
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(1881-1918), 
голова земкому  

Апостолове 
(перепохов.1987) 

1918 
рек.  

1987 р. 

3.  1 28 

Братська могила 
радянських воїнів, 

які загинули при 
визволення станції та 

міста Апостолове 
4-19 лютого 1944 року, 

поховано 33 воїни. 

м. Апостолове, 
Апостолівської міської 

ради, 
вул. Вокзальна,51, 

біля будинку науки і 
техніки  

1941-1945 

1952 р. 
Одеса, 
масове 

виробництво 

Скульптура 
„Скорботний 

воїн та 
партизанка” – 
залізобетон, 
постамент – 

цегла, 
потинькований 

„під шубу” 

н 
– 

6,
5 

м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970 

№ 618 

 

4.  1 2094 

Пам’ятник воїнам -
артилеристам, 

які брали  участь у 
визволення м. 
Апостолове 

у лютому 1944 року 

м. Апостолове, 
Апостолівської 
міської ради,  

біля рай об’єднання 
„Сільгосптехніка”, 
при в’їзді у місто, 

вул. Жданова 

1941-1945 
1977 р. 

 арх. 
Яблуновський М.Я. 

76 мм гармата 
ЗІС-3, 

постамент, 
основа, 

підставки – 
залізобетон, 

плита - граніт 

н 
– 

5,
7 

м
 

пл
ит

а 
– 

0,
88

х0
,7

8 
м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 27.10.1978 № 

628/1 

 

5.  1 56 

Будинок, в якому 
розміщувався штаб 
Південного фронту 

на чолі з М.В. Фрунзе 
У жовтні 1920 року 

м. Апостолове, 
Апостолівської 
міської ради, 

будинок вокзалу, 
Пл. Привокзальна, 5 

жовтень, 1920 1967 р. 

Одноповерхов
ий будинок - 
цегла, мем. 

дошка - сталь 6,
5х

17
,5

 м
 

0,
55

х0
,3

9 
м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970  

№ 618 

 

6.  1 6164 
Пам’ятник воїнам-

визволителям  
м. Апостолове 

м. Апостолове, 
Апостолівської 

міськради 
вул.. Вокзальна,  

біля  
райспоживспілки 

1944 06.11.1987 Танк Т-10м 

4х
3 

м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому  
від 19.11.1990  

№ 424 
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7.  1 6172 Пам’ятник землякам 
с-ще Українка, 
Апостолівської 

міської ради 
1941-1945 1985 

 
 

Стела – цегла, 
меморіальні 

дошки – метал 
 
 
 

 

 4
х5

 м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому  
від 19.11.1990 № 424 

 

Володимирівська сільська рада 

8.  1 54 
Пам’ятник 

односельчанам  
(88 прізвищ) 

с. Володимирівка 
Володимирівської 

сільської ради,  
в центрі села, біля 

сільської ради 

1941-1945 
1967 р. 

арх.. Ліпко І.А. 

Обеліск – 
постамент, 

основа і 
підставка – 

цегла, 
мем.дошка гіпс 

Н
 –

 6
,5

 м
 

2,
0 

х 
2,

5 
м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому  
від 08.09.1970  

№ 618 

 

9.  1 6171 Пам’ятник землякам 

с. Сергіївка, 
Володимирівської 

сільської ради 
у центрі села 

1941-1945 
1985  

арх.. Гордєєв  

Скульптура –
бетон, стела - 

цегла 4 
х 

5 
м

- 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому від 
19.11.1990 № 424 

 

10.  1 30 

Братська могила 
радянських воїнів, які 

загинули при 
визволення 

 с. Володимирівка 7 -27 
лютого 1944 р. 

Похований 141 воїн 

с. Володимирівка 
Володимирівської 

сільської ради,  
біля будівлі сільської 

ради 

1941-1945 

1956 р. 
Харківські 
майстерні 

Держ.худ.фонду 
УРСР 

Скульптура 
«Воїн з 

вінком» - 
залізобетон, 
постамент і 

цоколь - цегла 

Н
 –

 4
,0

 м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому  
від 08.09.1970  

№ 618 

 

Кам’янська сільська рада 
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11.  4 36 

Меморіальний 
комплекс:  

1. група могил (3 
братські) радянських 

воїнів, 
які загинули при 

визволення с. Кам’янка  
у лютому-березні 1944 
р. Поховано 175 воїнів. 

Пам’ятний знак 
воїнам – землякам 

186 чол. 

с. Кам’янка, 
Кам’янської сільської 

ради 
біля середньої школи 

1941-1945 

1.1957р.. 
Харків,  масове 

виробництво 
2.1970 р. 

Дніпропетровськ
ий худ. комбінат 

1.Скульптура 
„Воїн з 

автоматом” – 
залізобетон, 
постамент – 

цегла 
2.Обеліск – 
граніт, дві 

стели 

1.
 н

 –
 4

,2
 м

 
2.

 н
 –

 1
,3

5 
м

 
ст

ел
и 

– 
2,

6х
5 

м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 16.04.1987  

№ 180 

  

12.  2 55 

Меморіальний комплекс: 
1. Братська могила 

радянських воїнів, які 
загинули при визволення 

с. Жовте  
у лютому 1944 р. 

2. Пам’ятник 
односельчанам 

(15 прізвищ) 

с. Жовте,  
Кам’янської сільської 

ради, у центрі села 
1941-1945 

1972 р. 
рек. 1977 р. 

автор рек. арх.. 
Яблонський М. 

Я. 

 Обеліск – 
рожевий 

граніт, 1 стела 
– цегла; 2 – 
стела цегла 

Н
 –

 4
,6

 м
 

2,
35

 х
 3

,1
 2

,3
5 

х 
3,

1 
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому від 
06.07.1972 № 453 

 

13.  4 47 

Меморіальний 
комплекс: 

1. Братські могили 
радянських воїнів, 

які загинули 
у лютому 1944 року 
при визволення сіл 

Тарасо - Григорівка, 
Новоіванівка, 

Слов’янка. 
У 3 могилах поховані 

202 воїни. 
Пам’ятний знак 
односельчанам 

24 чол. 

с. Новоіванівка, 
Кам’янської сільської 

ради 
у центрі села 
біля контори 

правління колгоспу 
«Комуніст» 

1941-1945 

1.1957 р., Одеса, 
масове 

виробництво 
2. 1970 р. 

Дніпропетровськ
ий худ. комбінат 

1. Скульптура 
„Скорботна 

жінка з 
суворовцем” – 

залізобетон, 
постамент, 

основа – цегла 
2. дві стели - 

цегла 

1.
 Н

 –
 6

,6
 м

 
2.

 2
,2

5х
2,

8 
м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970  

№ 618 

 

Михайлівська сільська рада 
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14.  2 43 

1. Братська могила 
радянських воїнів, 

які загинули при 
визволення 

с. Михайлівка 
у лютому 1944 року. 
Поховані 147 воїнів. 
2. Пам’ятний знак 

сільським активістам, 
які загинули на фронтах 
громадянської війни ( 11 

чоловік) та 
односельчанам, які 

загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни 

66 чол. 

с. Михайлівка, 
Михайлівської, 

сільської ради, біля 
клубу 

1941-1945,  
1918-1920,  
1941-1945 

1. 1957 р., 
Харків, масове 
виробництво, 

1. Скульптура 
„Воїн з 

автоматом” – 
залізобетон, 
постамент та 

основа – цегла.
2. 3 стели - 

цегла 

1.
 н

 –
 2

,7
 м

 
по

ст
ам

ен
т 

– 
2,

2 
м

 
2.

 2
,5

х4
,1

 м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970  

№ 618 

 

15.  1 37 
Пам’ятник 

воїнам – односельцям 
33 чол. 

с. Михайлівка, 
Михайлівської сільської 

ради, 
біля контори 

птахофабрики 

1941-1945 

1974 р. 
ск. Зайцев С.А., 
арх. Євстаф’єв 

К.Є. 

Скульптура 
„Скорботний 

воїн з 
автоматом” – 
залізобетон, 
постамент – 

цегла, 
цоколь - цегла 

Н
 –

 5
,6

5 
м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 14.05.1974№ 305 

 

16.  2 44 

Меморіальний 
комплекс: 

1.Братська могила 
радянських воїнів і 

льотчиків, 
які загинули  

15 січня і 2-4 лютого 
1944 року при 

визволенні села від 
німецько-фашистських 

загарбників 
 Поховані42 чол. –  

 38 воїнів та  
4 льотчики 

Пам’ятний знак  
односельчанам 

110 чол. 

с. Михайло-Заводське, 
Михайлівської сільської 

ради,  
південна околиця села, 

на громадянському 
кладовищі 

1941-1945 
1. 1953 р. 
2. 1972 р. 

1.Скульптура 
„Воїн з 

автоматом” – 
залізобетон, 
постамент – 

цегла, 
2. З плити - 

бетон 

1.
 Н

 -
5,

2 
м

 
2.

 1
,4

7х
0,

95
 м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970 

№ 618 
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17.  2 45 

Меморіальний 
комплекс: 

1. Братська могила 
радянських воїнів, 

які загинули при 
визволення с. Михайло-

Заводське у лютому 
1944 року.  

Поховано 42 воїни. 
2. Пам’ятник 

односельчанам 
110 чол. 

с. Михайло-Заводське, 
Михайлівської сільської 

ради,  
на північній околиці 

села, 
біля контори колгоспу 

«Україна» 

1941-1945 

1. 1957 р.,  
2. Харків, 

масове 
виробництво 

2. 1972 р. 

1. Скульптура 
„Воїн та 

дівчина” – 
залізобетон, 
постамент – 

цегла, 
потинькована 
„під шубу”, 

цоколь – цегла 
2. 3 мем. плити 

– бетон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
 Н

 –
 4

,3
9 

м
 

2.
 1

,4
5х

0,
96

 м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970 

№ 618 

 

Першотравенська сільська рада 

18.  2 48 

Група могил  
радянських воїнів 

які загинули при 
визволення  

с. Перше Травня у 
лютому 1944 року. 
У двох братських 
могилах поховані  

170 воїнів. 

с. Перше Травня, 
Першотравенської 

сільської ради 
у центрі села,  
вул. Леніна, 

біля Будинку 
культури 

1941-1945 

1957 р. 
Харків, 
масове 

виробництво, 
Майстерні  

Держ. худ. фонду  
УРСР 

Скульптура 
„Скорботна 

жінка” – 
залізобетон, 
постамент та 

цоколь – цегла. 
Скульптура 

„Воїн з вінком” 
– залізобетон, 
постамент та 

цоколь - цегла 

Н
 –

 4
,7

 м
 

Н
 –

 4
,5

5 
м

 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970  

№ 618 
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19.  8 34 

Меморіальний комплекс: 
 Група могил 

радянських воїнів, 
які загинули при 

визволення  
с. Запорізьке  

8-17 лютого 1944 року. 
(1 братська, 6 інд., в одній 

похований  
 Герой Радянського 

Союзу С.О. Плющенко).  
Всього поховано 64 воїни. 

Пам’ятник 
односельцям 

60 чол.. 

с. Запорізьке, 
Першотравенської 

сільської ради 
у центрі села, 
біля правління 
колгоспу «Зоря 

комунізму» 

1941-1945 
1. 1957 р. 
2. 1974 р. 

 

1.Скульптура 
„Воїн з 

автоматом” – 
залізобетон, 
постамент – 

цегла; 
2. Пілон та дві 

стели – червоний 
граніт, 7 обелісків 

- бетон 

1.
 Н

 –
 6

,5
 м

 
2.

 Н
 –

 8
,0

 м
 

ст
ел

и 
– 

2,
0х

3,
5 

м
 

  

Рішення 
Дніпропетровського 

облвиконкому 
від 08.09.1970  

№ 618 
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Таблиця 2.9.4. 

Перелік пам’яток архітектури та містобудування, що розташовані на території Апостолівської ОТГ 

 
№ 
з/п 

Найменування об'єкта культурної 
спадщини 

Адреса 
Вид об'єкта: 

а – архітектури; містобуд.  
- містобудування 

Час створення/ 
час історичної 

події 

Законодавчі підстави: 
№, дата постанови на держоблік 

Охоронний 
номер, 

категорія 
пам'ятки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Комплекс залізничної станції: 

1. Будинок залізничного вокзалу 
2. Будинок технічних служб 

м. Апостолове містобуд. Поч. ХХ ст. 
Розпорядження Голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 12.04.1996 р. № 158-р 

183 
місцевого 
значення 

2. Церква Покрова Божої Матері 
м. Апостолове,  

вул. Центральна, 72 
а Поч. ХХ ст. 

Розпорядження Голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації 

від 12.04.1996 р. № 158-р 

184 
місцевого 
значення 

3. Млин с. Кам’янка а Кінець ХІХ ст.
Розпорядження Голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 12.04.1996 р. № 158-р 

188 
місцевого 
значення 

4. Земська школа с. Михайлівка а Поч. ХХ ст. 
Розпорядження Голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 12.04.1996 р. № 158-р 

191 
місцевого 
значення 

5. Панський маєток с. Михайлівка а 
Друга пол. ХІХ 

ст. 

Розпорядження Голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації 

від 12.04.1996 р. № 158-р 

192 
місцевого 
значення 

6. Церква с. Михайло-Заводське а Поч. ХХ ст. 
Розпорядження Голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 12.04.1996 р. № 158-р 

193 
місцевого 
значення 
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Туристичний потенціал 
Туризм – це одна з унікальних галузей сучасної економіки, націлена на задоволення 

потреб людей, поліпшення якості життя населення, захист довкілля та культурної 
спадщини. Розвиток туристичної галузі сприяє підвищенню зайнятості населення, 
зростанню ринкових  відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до 
пізнання природи та історико-культурної спадщини району.  

Апостолівська ОТГ відноситься до територій нерозвинутого туризму. Проте, 
громада володіє історико-культурною спадщиною та природно-ресурсним потенціалом. 

Туристичний ресурс  представлено наступними туристичними об’єктами: 
- пам’ятки історії та монументального мистецтва, 
- Апостолівський  міський народний історико-краєзнавчий музей (м. Апостолове, 

вул. Центральна, 61),  
- пам’ятки архітектури і містобудування, 
- археологічні об'єкти культурної спадщини, 
- ландшафтний заказник «Кам'янський прибережно-річковий комплекс». 
Апостолівський музей заснували в 1967 році, а звання народного йому присвоїли 

вже через два роки (в 1969 році). Загальна площа музею становить 130 квадратних метрів. 
У його фонді зберігається майже тисяча експонатів, які можуть розповісти відвідувачам 
музею про історію, етнографії, а також природним особливостям Апостолівського краю. 
Експонати відображають шляхи становлення і розвитку економіки, а також культури 
міста. 

Комплекс залізничної станції (поч. ХХ ст.) знаходиться західніше історичного 
осередку міста Апостолове, на його колишній околиці. Складається з низки будівель, з 
яких будинок залізничного вокзалу та будинок технічних служб мають історико-
культурну цінність. Будівля вокзалу розташована паралельно із залізничними коліями та 
вздовж вулиці Привокзальної. Будинок технічних служб розміщений на північ від 
будинку вокзалу, перпендикулярно до нього, на службовій території залізниці. 

Будинок залізничного вокзалу - цегляний, у 1,5 (мансарда) поверху, без підвалу, 
декорований цегляним декором. Композиційно фасади виконані рів- ноцінно та 
розраховані для візуального сприйняття з різних точок, як зі сторони перону, так і з 
привокзальної площі. В радянські часи будинок був обкладений плиткою – «кабанчиком», 
яку на поч. 2000-х рр. замінили, поштукатуривши щільним шаром розчину та 
пофарбувавши фасади у теплі охристі тони. Декор виділений білим кольором. В плані 
складається з прямокутного об’єму, розміщеного повздовжньою стороною паралельно 
залізничним шляхам, та прямокутного об’єму, майже аналогічного за довжиною, але 
розміщеного перпендикулярно до першого (Т-подібно). Крім того, з першого об’єму 
виступає в бік привокзальної площі – тридільний, трьохосьовий, ступінчастий, 1,5 
(мансарда) ризаліт, в якому знаходиться один із входів до вокзалу. Ще два входи 
розташовуються на фасаді зі сторони перону: один по першій осі від лівого кута 
основного прямокутного об’єму, а другий – через тамбур, розміщений у куті Т-подібного 
об’єму. Будинок зведений у еклектиці, декорований профільованими гуртами, 
підвіконними нішами, виступаючими перемичками тощо. 

Будинок технічних служб - цегляний, одноповерховий, без підвалу, з горищем, що 
виходить на торцеві фасади маленькими вікнами-бійницями, на тлі трикутних шпилів, 
утворених схилами двоскатного даху. Фасади пошпакльовано тонким шаром і 
пофарбовано у теплі охристі тони, декор – білого кольору. На відміну від будинку 
вокзалу, який у радянські часи був облицьований керамічною плиткою, тут збереглось 
первісне оздоблення. Профілі декоративних елементів, їх проробка збереглись у стані, 
наближеному до первісного. Будинок є прикладом еклектики, що зберігся у задовільному 
стані, без суттєвих змін зовнішнього вигляду. Комплекс будівель залізничного вокзалу – 
прекрасний приклад використання еклектики в архітектурі залізничних станцій. Із ним 
пов’язана історія промислового розвитку регіону, революційні події та події Другої 
світової війни. 
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Церква Покрова Божої Матері, (1824). Розташовується в центральній частині міста 
Апостолове (вул. Центральна, 72), в межах історичного середмістя. Територія пам’ятки 
має в плані невеликі розміри та складну багатогранну конфігурацію, що нагадує 
витягнутий із південного заходу на північний схід прямокутник, південно-східна грань 
якого має тра- пецієподібний вигин. На сході та півдні ділянка межує з Центральним 
парком міста Апостолове, розміщуючись, крім того, поруч із головною площею – в місці 
зосередження соціальної інфраструктури та адміністративних закладів міста. Точки 
найкращого візуального сприйняття пам’ятки наразі розташовані в безпосередній 
близькості від неї (з прицерковної території) та з відкритої ділянки із заходу (від дитячого 
майданчика). Це пояснюється щільною смугою озеленення хвойними та листяними 
деревами Центрального парку і значним за габаритами об’ємом Будинку культури 
«Сучасник», що розташовується північніше церкви, перекриваючи її сприйняття з боку 
вул. Центральної та головної площі. За відомостями «Историко- хронологического 
описания церквей епархии Херсонской и Таврической» (1848), в Апостоловому, що на той 
час мало назву – село Вшиве (Херсонський повіт, Херсонська губер- нія), як і однойменна 
річка, на обох берегах якої розмістився населений пункт (р. Велика Вошива), у 1824 р. 
зводять кам’яну Покровську церкву. У подальшому село мало декілька назв: Вшиве, 
Ново-Покровське, Покровське. У 1897 р. у селі з’являється ще одна церква – 
Миколаївська. Лише після зведення у 1904 р. на західній околиці села залізничної станції 
Апостолове, воно отримало сучасну назву. До цього таку назву мало село Михайлівка-
Апостолове (знаходилось на півночі по р. Кам’янка). Вважається, що Покровська церква 
зведена коштом правнука гетьмана Данила Павловича Апостола – Михайлом 
Даниловичем Апостолом, секунд-майором (1782); підполковником Ямбурзького 
кірасирського полку (1802 – 1811); полковником (1814), який помер у 1816 р. Упродовж 
13 років він проживав у шлюбі з Єли- саветою Миколаївною Чорбою (померла у 1824 р.), 
донькою відомого сербського колоніста Миколая Івановича Чорби. Відомо, що після 
смерті їхнього сина в дитячому віці (орієнтовно у 1799 – 1800 рр.), Михайло Апостол 
вигнав дружину та, за наказом російського імператора Павла І, щорічно виплачував їй 
2500 рублів. На Михайлі рід перервався (прізвище перейшло до дворянського роду 
Муравйових, які стали найменуватись Муравйови-Апостоли), і відомості про 
фінансування саме правнуком гетьмана Данила Апостола будівництва Покровської церкви 
у с. Вшивому наразі відсутні. До наших днів Покровська церква збереглася значно 
перебудованою. У радянські часи було знищено дзвіницю та купол з світловим 
підбанником, і довгий час споруда використовувалась під спортивну залу. Лише у ІІ пол. 
1990-х рр. її повернули церковній громаді під розміщення православної Свято-
Покровської церкви. При цьому автентичний вигляд споруді не повернули, прибудувавши 
натомість до південно-західного кута первісного прямокутного в плані об’єму 
(перекритого зараз двоскатним дахом) значний за розмірами новий церковний об’єм. 
Також новий, одноповерховий об’єм був прибудований уздовж всього південного фасаду 
будівлі. Первісний вигляд пам’ятки можна приблизно відтворити за фотографією 1910 р., 
яка наведена у книзі «Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область» 
(1969), що зроблена з ділянки на південь від церкви. На першому плані фотографії 
знаходиться селянське подвір’я з господарським будинком, клунями, льохом тощо. 
Покровську церкву видно невиразно, силуетно, але через значні розміри, відкриту 
підвищену місцевість та оточуючу її малоповерхову забудову (навколо центрального 
майдану села), очевидно, що вона відігравала роль містобудівної домінанти, формуючи 
силует місцевості. Значно виділяється струнка багатоярусна дзвіниця, яка перекрита 
цибулиноподібною маківкою. Таким самим за формою увінчанням завершується 
основний об’єм церкви, чий світловий підбанник нижче за дзвіницю, але виконаний більш 
масивним. Наразі будівля церкви, що мала класичні риси (це проявляється в окремих 
збережених деталях та архітектурних елементах), потребує науково-дослідних робіт із 
подальшою реставрацією та поверненням їй автентичного вигляду. Первинний об’єм 
церкви – кам’яний, з масивних блоків обтесаного піщаника. Декорування, в свою чергу, 
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виконане з цегли. Первісні віконні прорізи, що збереглись на північному фасаді, мають 
прямокутну форму та опоряджені прямокутними цегляними сандриками. Наріжні частини 
фасадів фланкують лопатки, округлені у верхній частині, що вливаються в увінчуючий 
карниз. Відповідні лопатки членують площину фасадів, але у верхній частині вони мають 
округлення на дві сторони. По північному фасаду зберігся первісний прямокутний 
дверний проріз до паламарні та арочний дверний проріз, опоряджений кілеподібним 
порталом, що веде до бічного вівтаря. Будівля Покровської церкви є однією з найстаріших 
церков району, що була зведена у першій половині ХІХ ст. Незважаючи на значні втрати 
первісного вигляду, пам’ятка потребує збереження, дослідження та відновлення. 

Млин, кін. 19 ст. (с.Кам’янка). Розташований на червоній лінії вулиці Горького, у 
північно-східній частині села, у власності сільськогосподарського підприємства, але 
наразі не використовується через свій аварійний стан. Село було засноване приблизно на 
початку ХІХ ст. і мало подвійну назву – Кам’янка-Константинівка (Херсонський повіт, 
Нововоронцовська волость). У 1860-х рр. – це вже великий населений пункт, що розрісся 
обабіч берегів р. Кам’янка, від якої на цьому відрізку відгалужувалось декілька дрібніших 
річок, та низки розгалужених балок (Кринична, Рибалчина, Горнаджина). На цей період у 
селі була одна кам’яна церква – Успенська (зведена у 1837 р.) із 3222 прочанами чоловічої 
статі та 3173 – жіночої, три кладовища; на околицях височіли майже три десятки вітряних 
млинів. Двоповерховий млин, зведений наприкінці ХІХ ст. з місцевого бутового каміння, 
виходи якого видно по берегах р. Кам’янка, з використанням червоної (опаленої) цегли. В 
плані має Т-подібну форму, з невеликими прибудовами до заднього фасаду. Первісно було 
зведено головний прямокутний об’єм, що розташовується паралельно до вул. Горького, 
потім (до 1917 р.) до заднього фасаду прибудували ще один великогабаритний об’єм та 
господарські прибудови, з аналогічного будівельного матеріалу (бутове каміння та 
червона цегла). Віконні та дверні прорізи мають арочну форму, з різноманітними 
(лучковою, еліптичною, напівциркульною) за формою абрису перемичками. Композиція 
головного фасаду центрального об’єму – симетрична, центральноосьова, спотворена 
пізнішими дисонуючими, несиметрично розташованими прибудовами, через що первісний 
вигляд вхідної групи на 1-му поверсі не сприймається. На другому поверсі, обабіч 
великого віконного прорізу, розташовується по два невеликих, майже рівнобічних 
арочних (з лучковою перемичкою) вікна. Торці головного та бічних фасадів акцентуються 
лопатками, що над карнизом завершуються цегляними гостроверхими тумбами. Торцеві 
(бічні фасадні) теж симетричні, з трьома осями прорізів на 1-му поверсі (центральний з 
яких – дверний), на 2-му поверсі – 2 віконних прорізи. Мансардний поверх виходить на 
фасади трикутним шпилем, з витягнутим віконним прорізом по центральній осі. Задній 
об’єм – прямокутний, одноповерховий. Дах має двоскатну покрівлю, горищне перекриття 
відсутнє, спільний простір 1-го та горищного поверхів використовувались разом для 
виробничих потреб. Об’єм має значну висоту, врізуючись верхом конструкцій даху в 
увінчуючий карниз двоповерхового головного об’єму млина. Задній торець цього об’єму 
мав широкий арочний проріз, що слугував для підвозу-вивозу продукції млина, нині 
проріз закладений. Невеликі одноповерхові прибудови до задніх фасадів обох об’ємів 
млина зводились по мірі розширення виробництва, ймовірніше ще до 1917 р., бо мають 
подібну композицію, будівельні матеріали, оздоблення віконних прорізів. Ці прибудови, 
як і задній об’єм, збереглись гірше центрального, але ще підлягають відновленню. В 
інтер’єрах збереглись фрагменти первісних виробничих приладів млина, що можуть бути 
збережені при подальшій експлуатації будівлі. Млин – прекрасний і поодинокий приклад 
виробничої сільськогосподарської будівлі, зведеної у сільській місцевості області з 
використанням місцевих матеріалів, що додають будівлі живописного та самобутнього 
вигляду. 

Земська школа, поч. ХХ ст. (с.Михайлівка). Знаходиться на північний захід від 
центральної площі с. Михайлівка, з незначним відступом від червоної лінії вул. Шкільної, 
на відтинку між пров. Степним та пров. Шкільним. Ділянка колишнього навчального 
закладу не огороджена, розміщена на невисокому пагорбі, що наразі густо заріс деревами, 
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травою та чагарниками. На 1859 р. у с. Михайлівка (Апостолове), при р. Кам’янка, у 118 
дворах мешкали 316 чоловіків та 316 – жінок, церкви на той час у селі не було. У 
подальшому воно розвивалось не дуже активно, незважаючи навіть на отриманий статус 
волосного центру. Так, за статистичними даними на 1886 р., в ньому у 148 дворах 
мешкали 879 жителів, діяла одна православна Трьохсвятительська церква, що була 
зведена у 1879 р., та земська станція. За даними 1896 р., у Михайлівці (Апостолове) разом 
із прилеглим с. Жовто-Кам’янка (наразі у складі Михайлівки, її північна околиця) у 181 
двору мешкали 1242 особи (619 чол., 623 жін.), відкрилось волосне правління, церковно-
приходська школа з 49 учнями при православній церкві, казенна та земська кінно-поштова 
станція, працював фельдшер, 2 торговельні лавки, одна – винна. Поруч, на схід від центру 
села, навпроти вигину р. Кам’янка, розміщувалась економія Михайлово-Апостолівська 
(Синельникова), на 8 дворів із 48 жителями (30 чол., 18 жін.), що наразі теж входить до 
складу Михайлівки. На 1902 р. уже діяла земська школа, що була зведена в центральній 
частині, на північний захід від церкви, на шляху, що з’єднував останню з сільським 
кладовищем. За церковною статистикою, в селі мешкали тоді 1667 прочан чол. статі та 
1660 – жін. На 1916 р. склад населення Михайлівки разом із Жовто-Кам’янкою значно 
змінився. Надто зменшилася кількість осіб чоловічої статі – 863 чол. та 1080 – жінок, що 
було пов’язано з мобілізацією в роки Першої світової війни, коли було призвано більшість 
чоловіків працездатного віку. Але водночас, в економії О. М. Синельникова мешкали 168 
чол. та 39 жінок. У подальшому, після встановлення радянської влади, село продовжувало 
розвиватись. Значний внесок у його розвиток зробив норвежець Фрітьйоф Нансен, що на 
сході села (на південь від колишньої економії Синельникова) у 1923 р. побудував велике 
дослідницьке господарство для боротьби з голодом, що в ті роки охопив територію УРСР. 
У 1930-х рр. було знищено Трьохсвятительську церкву, а на її місці пізніше (у 1950-х рр.) 
побудовано сільський будинок культури. У прилеглій до неї церковно-приходській школі 
відкрили спочатку клуб, потім магазин. Наразі ця будівля збереглась у задовільному стані, 
і її пристосовано під церковні потреби, з влаштуванням на даху маківки. Земська школа 
довгий час використовувалась за своєю первинною функцією, і лише наприкінці 1990-х – 
на поч. 2000-х рр., була закрита через аварійний стан. Наразі від неї залишилась лише 
західна частина. Зведена з різнорозмірних блоків місцевого піщаника, з грубою обробкою 
його поверхні. Окремі архітектурні елементи (підвіконні гурти, перемички тощо) зроблені 
з цегли. З великого прямокутного, тридільного об’єму зараз залишилось тільки західне 
прямокутне крило, у чотири осі прорізів по північному та південно- му фасадах та в одну 
центральну вісь (парадний дверний проріз) по західному, перекрите керамічною 
черепицею. Над дверним прорізом виступаючого одноосьового ризаліту, обабіч якого 
розміщені глухі бічні частини, зберігся кований ажурний козирок. Колишній центральний 
виступаючий об’єм, як і східне крило, що виходило в бік вул. Шкільної, втрачені, від них 
залишились тільки рештки несучих (зовнішніх та внутрішніх) стін, з віконними та 
дверними прорізами, із слабко вираженими лучковими перемичками. Будівля школи, 
незважаючи на свій сучасний напівзруйнований вигляд, є гарним прикладом земських 
навчальних закладів, що були зведені з місцевих будівельних матеріалів у своєрідній 
манері, характерній для архітектури півдня. 

Церква, поч. ХХ ст. (с.Михайло-Заводське, вул. Шкільна, 2а) Розташована окремо 
на вул. Шкільній (більш ніж за 5 м від червоної лінії забудови), на невеликому пагорбі в 
центрі села, на відкритій неогородженій території церковного двору, яка з північного 
сходу межує з територією середньої школи. Територія церкви функціонально розділяється 
на декілька зон: вхідна група (зупинка громадського транспорту та автостоянка), храмова 
зона (церква, місце кругового обходу (завширшки до 5 м), вхідний майданчик), допоміжна 
зона (озеленення, туалет прочан) та господарська зона (сміттєзбірник, піч для записок). 
Село Михайло-Заводське знаходиться на правому березі р. Кам’янка, західніше с. 
Кам’янка та на північний схід від районного центру – м. Апостолове. Через село, 
перерізуючи його вздовж, протікає пересихаючий струмок, що раніше мав назву р. Велика 
Вошива. Нині до складу села (об’єднання відбулось після 1950-х рр.) входять два 
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невеликих, заснованих до 1860-х рр. – Михайло-Заводське (Мала Воронцовка) та Софіївка 
(на півночі, в місці злиття річок Кам’янка та Велика Вошива). Між ними, на підвищеній 
ділянці, навпроти вигину р. Велика Вошива, на поч. ХХ ст. було зведено велику церкву, 
освячену в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці. Хрестоподібна, з виступаючою на сході 
п’ятигранною апсидою з вівтарем, до якої примикають симетрично у середохресті 
ризниця та паламарня. Дві інші бічні грані апсиди мають віконні арочні прорізи, оздоблені 
архівольтами із замковим камінням та профільованим масивним підвіконням. Так само 
прикрашений проріз арочної ніші центральної грані апсиди. Церква – однокупольна, із 
невеликим за розміром увінчанням цибулиноподібної форми, що сполучається з 
восьмигранним підбанником складною системою схилів покриття. Верхня частина стіни 
торцевих бічних притворів має вигляд напівкруглих закомар, під нею розташовуються 
строєні віконні прорізи (один високий – центральний та два бічні – вузькі). Міжвіконні 
простінки заміняють декоративні стилізовані колони з капітелями. Декорування головного 
фасаду західного притвору втрачене разом з оздобленням фасаду (штукатурним шаром) та 
заповненням дверного прорізу. Ймовірніше, це був великий, складний за виконанням 
вхідний портал, відновлюючи який, необхідно провести значну науково-дослідну роботу. 
Прибудована, надбудована або розташована поруч дзвіниця у церкви відсутня. За 
виглядом належить до романської тринавної базиліки з перекриттям дерев’яними 
балками. Середня нава вища за бічні та освітлюється через світловий підбанник. Тринавне 
планування, у складі середнього та бічних навів, розділене аркадами. Чотири опори 
(стовпи), що підтримують склепіння церкви, прямокутні, масивні. Перший ярус церкви та 
цоколь виконані з масивних світлих, майстерно підігнаних блоків місцевого піщаника 
(товщина стін трапезної та середньої частин – 1,1 м, вівтарної – 0,84 м), верхній ярус – 
світловий підбанник – із червоної опаленої цегли. Каркас маківки – з брусів хвойної 
деревини. Поверхня фасадів поштукатурена та пофарбована у сірий колір. Членування та 
проробка декорування фасаду залежить від використаних під час зведення церкви 
матеріалів. Так, стрічка прямокутного русту 1-го ярусу дорівнює висоті піщаного блоку. 
Цегляний декор другого ярусу, ярусу підбанника, відзначається дрібнішою проробкою 
поверхні стіни, профільованими гуртами та архівольтами. На 1-му ярусі збереглися 
первісні віконні заповнення та металеві ажурні решітки віконних прорізів. На 2-му ярусі 
заповнення світлових прорізів підбанника втрачені, замінені на металопластикові, з 
малюнком заповнень, що не відповідає загальному вирішенню церкви. Планування церкви 
збереглося до цього часу без змін, а залишки розпису інтер’єрів потребують детального 
дослідження. Церква є унікальним, поодиноким для області прикладом архітектури 
культових православних споруд у сільській місцевості, зведених на поч. ХХ ст., у 
еклектиці візантійської стилізації. 

   З економічної точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, 
полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів. У багатьох країнах туризм входить 
у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє 
важливе соціальне та економічне значення, оскільки він: 

- збільшує місцеві доходи; 
- створює нові робочі місця; 
- розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг; 
- розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах; 
- активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та сприяє їм; 
- забезпечує зростання рівня життя місцевого населення; 
- збільшує валютні надходження. 
Наявний у регіоні потенціал у туристичний сфері може стати  підґрунтям для  

розвитку  існуючої та побудови сучасної туристичної індустрії, яка  має в перспективі 
зайняти осібну ланку в соціально-економічному розвитку громади. 
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Природно-заповідний фонд. 
У наш час території набувають охоронного статусу переважно для збереження 

рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, рідкісних рослинних угрупувань та 
екосистем. Незважаючи на те, що в ХХ сторіччі виникли й інші механізми охорони 
природи – червоні книги, плани дій по збереженню окремих видів, екологічна мережа та 
багато іншого, природно-заповідні території лишаються головним і найбільш ефективним 
інструментом збереження біоти. 

Незважаючи на довгу історію створення сучасної мережі ПЗФ, її розвиток ще далеко 
не завершено, функціонування заповідних територій зіштовхується з багатьма 
проблемами і потребує докорінного вдосконалення. По-перше, загальна площа природно-
заповідного фонду регіону складає незначний відсоток його території. По-друге, 
інформація щодо багатьох об’єктів ПЗФ дуже застаріла та неповна. Для деяких об’єктів 
навіть відсутні відомості про їх точне розташування. По-третє, більшість територій ПЗФ 
взагалі не відображено у державному земельному кадастрі, тобто з точки зору земельних 
відносин, вони не існують. Важливою проблемою також є те, що населення, як правило, 
не має доступної інформації щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду, і не 
розуміє з якою метою вони створюються. Широко поширене хибне уявлення, що території 
ПЗФ цілком заборонені для відвідування та будь-якої діяльності, нерідко стають 
причиною опору місцевого населення заповіданню виявлених цінних природних 
територій. Особливо ці проблеми загострилися в умовах приватизації землі, і ймовірно 
стануть ще гострішими, коли земля стане ринковим товаром. Нажаль, держава не має 
відповідних механізмів для ефективного розвитку природно-заповідного фонду України в 
умовах ринкових відносин, і, більше того, не розвиває їх належним чином. 

Як відомо, ПЗФ включає ділянки й окремі об’єкти, що “мають особливу 
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою 
збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного 
світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу” 
довкілля. Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд України" ПЗФ 
включає такі категорії, як заказники, національні природні парки, регіональні ландшафтні 
парки, біосферні резервати, природні заповідники, заповідні урочища, пам’ятки природи, 
парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки. Всі об’єкти ПЗФ, за винятком заповідників, є складовими рекреаційного 
потенціалу території, на яких встановлюється диференційований режим щодо їх 
використання згідно з функціональним зонуванням. 

На території Апостолівської ОТГ знаходиться ландшафтний заказник «Кам'янський 
прибережно-річковий комплекс». З метою збереження біо- та ландшафтного різноманіття 
степового природного комплексу Указом Президента України від 25.11.2008 №1078/2008 
створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Кам’янський 
прибережно-річковий комплекс». Територія заповідання українського Правобережжя 
складає 2615 га, яка відноситься до земель запасу та знаходиться на території 4 сільських 
рад Апостолівського району. На території Апостолівської ОТГ заказник займає площу 
1001 га в Михайлівській сільській раді та 523 га в Кам’янській сільській раді. Вимоги 
щодо режиму використання, охорони і збереження природної території визначені 
Положенням про ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Кам’янський 
прибережно-річковий комплекс». Господарська, наукова та інша діяльність, що не 
суперечить цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог 
охорони навколишнього природного середовища. 

На території заказника зберігається одна з найцінніших ділянок дикої природи 
українського степу. Більшу частину території, яка являє собою схили корінних берегів 
річки Кам'янка та прилеглі до неї балки, вкриває типова для степу рослинність — ковила 
українська, ковила волосиста, типчак, трапляються й інші види ковили. У тих містах, де 
річка омиває кам'янисті ділянки, значно підвищується біорізноманіття. Біля токівських 
кар'єрів є значне нагромадження гранітних брил і скель, котрі подекуди перетинають 
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річище Кам'янки, а в одному місці утворюють Токівський водоспад, який являє собою 
каскад невеликих, але швидких водоспадів. Від водоспаду до каньйону степова долина 
всіяна каменями та скелями, поміж яких густо поросли дерева та чагарники. Серед флори 
трапляються глід, магалебська вишня, чорноклен, свидина, бузина, в'яз, різні види верб, 
дика груша, ясен, жостір, терен. В межах даного заказника ботаніками виявлено влику 
кількість видів шипшини, зокрема є надзвичайно рідкісні, такі як шипшина Гроссгейма — 
відомі лише в цій місцевості. Трапляється багато видів рідкісних рослин, занесених до 
Червоного Списку Міжнародного Союзу Охорони Природи, Червоної книги України та 
регіонального Червоного списку. 

Залежно від середовища існування, тваринний світ представлений прибережно-
річковим, чагарниково-узлісним, степовим та петрофільно-степовим комплексами. 
Завдяки наявності окрім виходів рожевих гранітів, мігматитів та гнейсів ще й ділянки з 
підступами до поверхні верств вапнистих порід, петрофільно-степовий комплекс 
представлений не лише базифільними (сілікофільними), а й кальцефільно-гіпсофільними 
формами. Біля невеликих ставків у балках можна спостерігати коловодних птахів, у степу 
— зайців, лисиць, сліпаків, тхорів. Найціннішими на кам'янистих ділянках є популяції 
видів плазунів, таких як гадюка степова, полоз каспійський (жовтобрюх). Ентомологічна 
складова представлена всіма основними рядами. Рідкісні види комах трапляються серед 
жуків, метеликів, прямокрилих, перетинчастокрилих, клопів, бабок тощо. 

Законом України від 21.09.2000 № 1989-III затверджена Загальнодержавна програма 
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки.  

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 №176-8/VII затверджено 
схему формування екологічної мережі Дніпропетровської області. Ключові території 
регіональної екологічної мережі Апостолівського району наведені нижче. Апостолівська 
ОТГ знаходиться в межах території, зарезервованої для подальшого створення об’єктів 
природно-заповідного фонду, а саме: “Кам’янсько-Базавлуцький”, “Річка Базавлучок”, 
“Балка Тернова”, “Середньокам’янський”, “Апостолівський”, “Мар’янський”, “Степові 
Поди”, “Балка Ковалева”, “Балка Калаглея”, “Система водосховищ і каналів”. 
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Основною метою формування екомережі є збільшення площі земель з природними 
ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до 
притаманного їм природного стану та формування їх територіально єдиної системи для 
забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, 
яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного 
світу та їх популяцій. При цьому екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її 
функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та виконувати провідні функції 
стосовно збереження біологічного різноманіття. 

 
2.10 Забезпеченість території транспортною  інфраструктурою 
Транспортна галузь є важливою складовою у структурі господарського комплексу 

громади. Її діяльність спрямована на задоволення потреб населення і виробничого 
комплексу у якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами. 

Пасажирські та вантажні перевезення Апостолівської ОТГ  у всіх видах сполучень 
забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається із мережі  
автомобільних доріг, залізничного транспорту, транспортних підприємств різного 
профілю та різних форм власності.  

Основу транспортної системи Апостолівської ОТГ  формує мережа шляхів 
державного значення, до яких відносяться: 

 Апостолівський залізничний вузол з чотирма підходами в напрямку Кривого Рогу, 
Запоріжжя, Дніпра, Херсона; 

 мережа автодоріг загального користування державного значення, в т.ч. – 
національна Н-23 /Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя/ та територіальні – Т-04-19 
/П’ятихатки - Апостолове - Зеленодольськ/, Т-04-43  /Т-04-47/ - Сергіївка - /Н-23/.   

Всі магістральні напрямки  перехрещуються в адміністративному центрі громади – 
м.Апостолове.  

Мережу доповнюють автодороги загального користування місцевого значення.  
Авіаційний транспорт представлений аеродромами малої, в т.ч. 

сільськогосподарської авіації.  
Річковий транспорт в районі – відсутній.  
 

Автомобільні дороги 

Сучасна мережа автошляхів громади представлена дорогами загального 
користування державного та місцевого значення.  

До мережі державних шляхів відносяться: 
 дільниця національної  автомобільної дороги Н-23 /Кропивницький - Кривий Ріг - 

Запоріжжя/; 
 дільниця територіальної автомобільної дороги Т-04-19 /П’ятихатки – 

Апостолове – Зеленодольськ/; 
 дільниця територіальної автомобільної дороги Т-04-43  /Т-04-47/ - Сергіївка - /Н-

23/.  
Найбільш навантаженими є державні автодороги, що забезпечують міжобласні 

перевезення.  
Класифікація державних автодоріг відповідає  «Переліку автомобільних доріг 

загального користування державного значення» (Постанова КМ України №712 від 
16.09.2015 зі змінами № 654 від 9 серпня 2017 р.). 

Навколо головної ланки державних автошляхів сформована мережа автошляхів 
місцевого значення, які забезпечують виїзд з населених пунктів на магістральні 
автошляхи та під’їзди до залізничних станцій. По місцевій мережі автошляхів 
здійснюються транспортні зв’язки сільських населених пунктів з адміністративними  
центрами. 
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Таблиця 2.10.1 

Характеристика автомобільних доріг місцевого значення  
Апостолівської   ОТГ на 01.01.2018р. 

Індекс  
Назва 

 

Протяж-
ність в 

межах ОТГ, 
км 

 
Технічна 
категорія 

Тип покриття, км 

Автодороги державного значення 
Національні автодороги 

Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - 
Запоріжжя 
 

25,0 ІІ Асфальтобетон 

Територіальні автодороги 
Т-04-19 П’ятихатки – Апостолове– 

Зеленодольськ 
 

44,6 ІІІ,ІV 
Асфальтобетон 

Т-04-43   
 

/Т-04-47/ - Сергіївка - /Н-23/   
19,0 ІІІ,ІV 

Асфальтобетон 

Автодороги місцевого значення 
Обласні автодороги 

О040101 Апостолове - Ленінське 26,0 
ІІІ,ІV Асфальтобетон 

Чорне шосе 

О040102 
Апостолове - Перше Травня до 
а/д Н-23 7,7 

ІУ Чорне шосе  
 

О040103 
Вільне - Михайлівка - Кам'янка 
- Шолохове  32,4 

ІУ Асфальтобетон 
Чорне шосе 

О040106 Жовте - Ст. Жовтокам'янка   2,8 
ІУ Чорне шосе  

 

О040107 
Тарасо-Григорівка - Павлопілля 
- Приют  7,3 

ІУ Чорне шосе –   
Біле шосе –  

О040110 Українка - Зеленодольск  4,8 
ІУ Асфальтобетон 

Чорне шосе 

Районні автодороги 

С040103 Новомар'янівка до а/д Т-04-19 5,6 ІV Асфальтобетон  
Чорне шосе  

С040104 Плодорозсадник до а/д Т-04-19  1,2 ІV Асфальтобетон  
Біле шосе  

С040105 
Від а/д Т-04-19 - цегельний 
завод  

1,3 
ІV Асфальтобетон 

С040106 Перше Травня - Нова Січ 3,1 ІV Чорне шосе 

С040107 Перше Травня - Новосеменівка 3,6 ІV Цементобетон 
Чорне шосе 

С040108 Червона Колона до а/д Т-04-19 2,6 ІV Чорне шосе 

С040109 
Катеринівка - Михайлівка до а/д 
Т-04-19 

18,5 
ІV Чорне шосе 

С040110 Новоіванівка - Кам'янка  13,6 ІV Цементобетон 
Чорне шосе 

С040112 
Михайло-Заводське до а/д Т-04-
19 

3,3 
ІV Чорне шосе 
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С040113 Кам'янка - Червоний Тік  11,8 ІV Асфальтобетон  
Чорне шосе 

С040114 
Від а/д /Апостолове – 
Ленінське/  - Запорізьке 

2,6 
ІV Асфальтобетон  

С040119 Під'їзд до с.Шевченко 2,2 ІV Асфальтобетон  
Чорне шосе 

Перелік та характеристику  місцевих автодоріг наведено відповідно до технічних 
паспортів  наданих адміністрацією ОТГ станом на 01.01.2018.  

В цілому структура автодорожньої  мережі забезпечує необхідні транспортні зв’язки 
громади, технічні параметри відповідають інтенсивності руху, але покриття більшості  
автодоріг знаходиться в незадовільному стані і потребує капітального ремонту. 

На автомобільних дорогах місцевого значення Апостолівської  ОТГ розташовано 16 
мостових споруд. Перелік мостових споруд наведено у таблиці 2.10.2  

 
Таблиця 2.10.2 

Характеристика мостових споруд 
Найменування 

автомобільної дороги 
Індекс Вид  

споруди, перешкоди 
Місце  

розташування, 
найближчий 

населений пункт 

Тип 
конструк-ції 

Апостолове - Перше 
Травня до а/д Н-23 

О040102 
канал 

км 7+572 
с.Перше Травня 

залізобетон 

балка 
км 6+959 

с.Михайлівка 
залізобетон 

балка 
км 7+320 

с.Михайлівка 
залізобетон 

балка 
км 13+989 

с.Михайлівка 
залізобетон 

струмок 
км 14+285 

с.Михайлівка 
різно-рідний 

р.Кам’янка 
км 15+062 

с.Михайлівка 
різно-рідний 

балка 
км 15+694 

с.Михайлівка 
залізобетон 

р.Жовтенька 
км 21+296 

с. Кам’янка 
залізобетон 

балка 
км 30+426 
с.Кам’янка 

різно-рідний 

Вільне - Михайлівка - 
Кам'янка - Шолохове  

О040103 

балка 
км 31+160 
с.Кам’янка 

різно-рідний 

Новомар'янівка до а/д Т-
04-19 

С040103 канал 
км 5+545 

с.Новомар’янівка 
залізобетон 

балка 
км 8+870 

с.Михайлівка 
залізобетон 

балка 
км 9+080 

с.Михайлівка 
різно-рідний 

балка 
км 13+155 

м.Апостолове 
залізобетон 

Катеринівка - Михайлівка 
до а/д Т-04-19 

С040109 

суходіл 
км 14+385 

м.Апостолове 
залізобетон 

Михайло-Заводське до а/д 
Т-04-19 

С040112 балка 
км 0+700 

с. Михайло-Заводське 
залізобетон 

 
 

Залізничний транспорт 

Апостолівський залізничний вузол обслуговується Криворізькою дирекцією 
Придніпровської залізниці і  є одним із найважливіших  залізничних вузлів  України, який 
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має вагоме стратегічне значення, забезпечуючи перерозподіл вантажних поїздів в 
напрямку Кривого Рогу, Запоріжжя, Дніпра, Херсона.  

Вузол преробляє поїздопотоки по  чотирьох дільницях – Апостолове – Кривий Ріг, 
Апостолове – Нікополь, Апостолове  - Снігурівка, Апостолове – Зустрічний. В 
м.Апостолове знаходиться одноіменна залізнична сортувальна станція. 

Найбільші залізничні перевезення здійснюються по магістральному напрямку 
Помічна - Кривий Ріг – Апостолове – Нікополь – Запоріжжя.  

Дільниці - Кривий Ріг – Апостолове електрифікована двоколійна, Апостолове – 
Нікополь (на Запоріжжя) – електрифікована одноколійна з двоколійними вставками.  

Від Апостолова  відгалужуються не електрифіковані одноколійні залізниці в  
напрямках  Апостолове- Снігурівка (на Херсон) та Апостолове – Зустрічний (на Дніпро). 

Дільниця  Апостолове – Снігурівка обслуговується Херсонською дирекцією 
Одеської залізниці.   

Всього на території Апостолівського району зосереджено 2 станції та 5 зупинних 
пунктів (роз’їздів).  

Перелік залізничних станцій та зупинних пунктів, що знаходяться в межах території 
ОТГ: 

 дільниця Апостолове – Зустрічний (на Дніпро): ст..Апостолове, з.пл.355км,  
ст.Жовтокам’янка, з.пл.336км; 

 дільниця Апостолове – Канцерівка (на Запоріжжя): ст..Апостолове, з.пл. 47 км ; 
 дільниця Апостолове – Снігурівка (на Херсон): ст..Апостолове, з.пл. 373 км,  

з.пл.Дубки ; 
На дільниці Апостолове – Кривий Ріг зупинні пункти в межах території ОТГ – 

відсутні.  
Найбільші обсяги роботи на станції – Апостолове (1 клас).  
Відповідно до вихідних даних, наданих регіональною філією «Придніпровська 

залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за 2017 рік, обсяг роботи на станції становив 
1296,7 тис. тон, в т.ч. – 43,0 тис. тон навантажено, 1253,7 тис. тон вивантажено. Обсяг 
відправленого пасажиропотоку по станції склав – 220 тис. чол., в т.ч. – 92,0 тис. чол. в 
далекому сполученні і 128,0 тис. чол. в приміському.   

 
Нижче наведена таблиця 2.10.3 розмірів руху поїздів по напрямках  
 

Таблиця 2.10.3  
Густота руху поїздів 
 (пар поїздів/ за добу) 

№№ 
зп 

Найменування напрямку  

Паса-жирські Приміські Вантажні 

Всього 

1. Кривий Ріг 7 7 13,3 27,3 
2. Канцерівка (на Запоріжжя) 3 5 12,4 20,4 
3. Зустрічний (на Дніпро) 0 2 0,1 2,1 
4. Снігурівка (на Херсон)* 0 7 5 12 

 
Короткостроковими та довгостроковими планами розвиток залізничної 

інфраструктури по Апостолівському району не передбачено.  
 

Автомобільний транспорт 

Автомобільним транспортом виконуються вантажні та пасажирські перевезення. 
Перевезення пасажирів в приміському та міжміському сполученнях здійснюються 

від автостанції, що розташована в м.Апостолове (вул.Вокзальна, 35).    

Автовокзал Апостолово не круглодобовий. В проміжку часу з 16:00 по 05:00 
автостанція не працює.  
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Через автостанцію Апостолово проходить всього 9 різних маршрутів в напрямках - 
Зеленодольськ, Кривий Ріг Долг., Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Мар’їнське, Херсон, 
Артемовськ, Т.Григоров. На даний час в розкладі руху по автостанції  заявлено 28 
автобусів та маршрутних таксомоторів.  

 
 

Повітряний транспорт 

До об’єктів повітряного транспорту Апостолівської ОТГ відноситься аеродром малої  
авіації.  

Таблиця 2.10.4 
№ Місце розташування Тип аеродрому  

(види польотів) 
Назва, 
балансоутримувач 

Стан 

1 М. Апостолове  , за 
межами населеннного 
пункту ( в напрямку с. 
Грушівка) 

с/г призначення , 
розважальні  

ПП «Авіаційно-
спортивний клуб» 

Експлуатуется  

 
 

2.11 Забезпеченість території інженерною інфраструктурою 
           Водопостачання 

Централізованим водопостачанням забезпечена лише частина населених пунктів 
Апостолівської ОТГ, зокрема це м. Апостолове, с-ще Українка, с. Новомар’янівка, с. 
Володимирівка, с. Перше Травня, с. Запорізьке, с. Кам'янка та с. Жовте. У більшості 
населених пунктів централізовані водопроводи відсутні. Для господарчо-питного 
водопостачання населення використовуються шахтні колодязі та індивідуальні 
свердловини, розташовані переважно на присадибних ділянках. 

Основними джерелами централізованого господарчо-питного водопостачання 
споживачів ОТГ є  канал Дніпро – Кривий Ріг та підземні водоносні горизонти, які 
експлуатуються артезіанськими свердловинами. Гідрогеологічні умови Дніпропетровської 
області, зокрема Апостолівської ОТГ дозволяють вирішувати питання питного 
водопостачання за рахунок підземних вод.  

Серед населених пунктів з централізованим водопостачанням на 100 відсотків не 
забезпечений жодний населений пункт. Найвищим є рівень забезпеченості 
централізованим водопостачанням у м. Апостолове. 

Каналізування 

Системи централізованого каналізування діють лише в м. Апостолове та с. Жовте, до 
яких частково підключені споживачі води як централізованих так і індивідуальних систем 
водопостачання. Очищення стічних вод відбувається на комплексних очисних спорудах.  

Населення житлової забудови в якій відсутня каналізація користується дворовими 
вбиральнями, а ті, що мають водопровід уведений у будинки, – вигрібними ямами та 
індивідуальними очисними спорудами.  

 

Характеристика існуючих систем водопостачання та водовідведення населених 
пунктів ОТГ наведена в таблицях 2.11.1 та 2.11.2. 



 
100 

 

 

Таблиця 2.11.1 
Характеристика систем централізованого водопостачання населених пунктів Апостолівської ОТГ 

 
Кількість джерел, 

 
Відпущено води, 

тис. м3 

 
Рівень 

забезпечення 
централізованим 
водопостачанням

, % 

 
№ 
з/п 

 
Назви місцевих рад, 
населених пунктів 

 
Наявність 
централі-
зованої 
системи 
водопос-
тачання  

Жит-
лового 
фонду 

 
Об’єкті
в соціа-
льної 
сфери 

 
Тип 

джерела 
водопост
ачання 

 
що 

експ-
луату-
ються 

 
резер
вних 

 
що 

підля-
гають 
лікві-
дації 

 
Водо-
відбір, 
м3/добу

 
Якісна 

характери
стика 
води 

(відповід-
ність 

санітар-
ним 

нормам) 

 
Техніч-

ний стан 
водопро-

відних 
мереж та 
споруд 

(% зносу  
основни

х 
фондів) 

 
Насе
-лен-
ню 

 
Кому- 
наль-
но-

побу-
тові 

потре-
би 

 
Вироб-
ництво 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 м. Апостолове так - - - - - - - - - - - - 
2 с-ще Українка так - - - - - - - - - - - - 
3 с. Новомар’янівка так - - - - - - - - - - - - 
4 с. Володимирівка так - - - - - - - - - - - - 
5 с. Сергіївка ні - - - - - - - - - - - - 
6 с. Шевченко ні - - - - - - - - - - - - 
7 с. Перше Травня так - - - - - - - - - - - - 
8 с. Новосеменівка ні - - - - - - - - - - - - 
9 с. Запорізьке так - - - - - - - - - - - - 
10 с. Нова Січ ні - - - - - - - - - - - - 
11 с. Михайлівка ні - - - - - - - - - - - - 
12 с. Широчани ні - - - - - - - - - - - - 
13 с. Михайло-Заводське ні - - - - - - - - - - - - 
14 с. Катеринівка ні - - - - - - - - - - - - 
15 с. Кам'янка так - - - - - - - - - - - - 
16 с. Слов'янка ні - - - - - - - - - - - - 
17 с. Новоіванівка ні - - - - - - - - - - - - 
18 с. Жовте так - - - - - - - - - - - - 
19 с. Червона Колона ні - - - - - - - - - - - - 
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20 с. Тарасо-Григорівка ні - - - - - - - - - - - - 
 Разом по ОТГ  - - - - - - - - - - - - 

 

Таблиця 2.11.2 
 

Характеристика систем централізованого водовідведення населених пунктів Апостолівської ОТГ  

 

Рівень 
забезпечення 
централізова-

ною 
каналізацією, 

% 

 

№ 
з/п 

 

Назви місцевих рад, 
населених пунктів 

 

Наявність 
централі-
зованої 
системи 

каналізації 

Житло-
вого 

фонду 

Об’єктів 
соціаль-

ної 
сфери 

 

Місце 
розташу -

вання 
очисних 
споруд 

Тип 
очисних 
споруд 

 

 
Об‘єми 
скидан-

ня 
стічних 

вод, 
м3/добу 

 
Місце 

скидання 
очище-

них 
стічних 

вод 

 
Кількість 
стоків, що 
надходять 

на 
оборотне 

водопоста-
чання, 

м3/добу 

 
Технічний 

стан 
каналізацій- 
них мереж і 

споруд 
(% зносу  
основних 
фондів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 м. Апостолове так - - - - - - - - 
2 с. Жовте так - - - - - - - - 
 Разом по ОТГ  - - - - - - - - 
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Електропостачання 

Населені пункти Апостолівської ОТГ забезпечуються електроенергією від 
повітряних та кабельних електричних мереж напругою 110 кВ, 35 кВ та 10 кВ.  

 Джерелом електропостачання ОТГ є трансформаторні підстанції ПС 110/35/10 
кВ «Апостолове», ПС /35/10 кВ «Апостолове», ПС /35/10 кВ «Михайло-Заводське», 
ПС /35/10 кВ «Михайлівка», ПС /35/10 кВ «Червона Колона», ПС /35/10 кВ 
«Слов'янка». Подальше перетворення електроенергії відбувається переважно 
трансформаторними підстанціями 10/0,4 кВ. 

Існуючі електричні мережі ОТГ забезпечують потреби споживачів на 
сьогоднішній день, але потребують реконструкції на перспективу. Крім того не всі 
споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання мають відповідну для цієї 
категорії споживачів схему аварійного резервування. 

Характеристика існуючої системи електропостачання ОТГ наведена у таблиці 
2.11.3 

Таблиця 2.11.3 
Характеристика існуючої системи електропостачання населених пунктів Апостолівської ОТГ 

 
Річне споживання ел. енергії, 

кВт год. 

 
№ 
з/п 

 
Назви місцевих 
рад, населених 

пунктів 

 
К-ть 
ТП 

10/0,
4 кВ 

 
Загальна 
потуж-
ність 

трансф., 
кВА 

 
Джерело ел. 
постачання 

 
насел. 

 
комун

. 

 
промис

л. 

 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м. Апостолове - - - - - - - 
2 с-ще Українка - - - - - - - 
3 с. Новомар’янівка - - - - - - - 
4 с. Володимирівка - - - - - - - 
5 с. Сергіївка - - - - - - - 
6 с. Шевченко - - - - - - - 
7 с. Перше Травня - - - - - - - 
8 с. Новосеменівка - - - - - - - 
9 с. Запорізьке - - - - - - - 

10 с. Нова Січ - - - - - - - 
11 с. Михайлівка - - - - - - - 
12 с. Широчани - - - - - - - 

13 
с. Михайло-
Заводське 

- - - - - - - 

14 с. Катеринівка - - - - - - - 
15 с. Кам'янка - - - - - - - 
16 с. Слов'янка - - - - - - - 
17 с. Новоіванівка - - - - - - - 
18 с. Жовте - - - - - - - 

19 
с. Червона 
Колона 

- - - - - - - 

20 
с. Тарасо-
Григорівка 

- - - - - - - 

Разом по ОТГ  - - - - - - 
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Телефонізація 

Система телефонізації Апостолівської ОТГ охоплює майже всі населені пункти. 
У деяких населених пунктах стаціонарні телефони мають лише окремі мешканці. 
Загальна ємність АТС по всіх сільських радах перевищує кількість наявних телефонів. 
Телефонна мережа в ОТГ передбачається кабельною в телефонній каналізації по 
одноступеневій шафовій системі. Також на території ОТГ діють оператор зв’язку 
«МТС», (UMC/КИЇВСТАР/Life/мобі) та CDMA ”Інтертелеком”. 

 

Теплопостачання  

У Апостолівській ОТГ підприємства житлово-комунального господарства ОТГ 
послуг централізованого теплопостачання не надають. На території ОТГ діє 7-м 
відомчих котелень. Споживачі бюджетної сфери, які під’єднані до мереж 
теплопостачання цих котелень усі обладнані приладами обліку теплової енергії. У 
населених пунктах переважно використовують автономні системи опалення з 
місцевими та індивідуальними котлами. 

 

Газопостачання 

Газопостачання споживачів Апостолівської ОТГ здійснюється природним газом. 
Територією ОТГ проходить значна кількість магістральних газопроводів. Їх 
характеристику наведено в таблиці 2.11.4. 

 Таблиця 2.11.4 
Характеристика магістральних газопроводів Апостолівської ОТГ 

№ 
з/п 

Назва трубопроводу Протяжність в 
межах ОТГ, км 

Тиск, 
кгс/см2 

Діаметр, 
мм 

1 2 3 4 5 

1 МГ - відгалуження від КС «Радушне» до ГРС 
«Нова Каховка» 

- 55 - 

2 МГ - відгалуження до ГРС «м. Апостолове» - 55 - 

3 МГ - відгалуження до ГРС «м. Апостолове 2» - 55 - 

4 МГ - відгалуження до ГРС «Зеленодольськ» - 55 - 

 

У ОТГ існує розвинута система мереж газопостачання. Більша частина 
населених пунктів ОТГ мають централізоване газопостачання природним газом. На 
данний час не газифіковані населенні пункти: с. Володимирівка, с. Шевченко, с. 
Новоіванівка, с. Словянка, с. Сергіївка та с. Тарасо-Григорівка.  На відгалуженнях від 
магістрального газопроводу «Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг - Ізмаїл» 
розташовано кілька газорозподільних станцій (ГРС). Це ГРС «м. Апостолове», АГРС 
«Апостолове 2» та ГРС «Зеленодольськ». Від цих ГРС  природний газ мережами 
високого тиску 2-ї та 1-ї категорії (тиском до 6 кг/см2 та до 12 кг/см2) транспортується 
по території ОТГ та надходить до ГРП і ШРП, розташованих поблизу споживачів. 

Характеристику систем централізованого газопостачання населених пунктів 
ОТГ наведено в таблиці 2.11.5 

 

 

 

 



 

 

104 

Таблиця 2.11.5 
Характеристика систем газопостачання населених пунктів Апостолівської ОТГ 

Газоспоживання, тис. м3/рік. № 
з/п 

Назви місцевих рад, 
населених пунктів населення комуналь

но 
побутові 
потреби

промисло
-вість 

Кількість 
встановл
ених ГРП  

Кількість 
встановле
них ШРП 

Джерело 
газопостачання 

ГРС 

1 2 3   4 5 6 

1 м. Апостолове - - - 13 35 ГРС Апостолове
2 

с. Кам'янка - - - 1 2 
АГРС 

Апостолове 2 
3 

с. Михайлівка - - - 2 6 
АГРС 

Апостолове 2 
4 с. Запорізьке - - - 1 2 ГРС Апостолове
5 

с. Жовте - - - - 3 
АГРС 

Апостолове 2 
6 с. Михайло-

Заводське 
- - - 1 6 

АГРС 
Апостолове 2 

7 
с. Українка - - - 1 - 

ГРС 
Зеленодольськ 

8 с. Перше Травня - - - 1 - ГРС Апостолове
9 

с. Широчани - - - - 3 
АГРС 

Апостолове 2 
10 

с. Катеринівка - - - 1 1 
АГРС 

Апостолове 2 
11 

с. Червона Колона - - - 1 2 
АГРС 

Апостолове 2 
12 с. Нова Січ - - - - 1 ГРС Апостолове
13 с. Новосеменівка - - - - 1 ГРС Апостолове
14 

с. Новомар'янівка - - - - 1 
ГРС 

Зеленодольськ 
Разом по ОТГ  - - -   

 

Трубопровідний транспорт 

Територією Апостолівської ОТГ проходить магістральний трубопровід, його 
характеристику наведено в таблиці 2.11.6. 

 Таблиця 2.11.6 
Характеристика магістрального трубопровідного транспорту Апостолівської ОТГ 

№ 
з/п 

Назва трубопроводу Протяжність в 
межах ОТГ, км 

Продуктивність,

млн. т/ рік  
Діаметр, 
мм 

1 2 3 4 5 

1 Магістральний аміакопровод 30,311 - - 
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 2.12 Санітарно-епідемічний та екологічний стан території 
2.12.1 Аналіз трендів стану довкілля 
Стан атмосферного повітря 
Апостолівська ОТГ характеризується потужним промисловим потенціалом, 

розгалуженим сільським господарством, вигідним географічним положенням, 
багатими природними ресурсами, високим рівнем розвитку транспорту та зв’язку. 

В цілому, незважаючи на те, що в останні роки має місце тенденція до 
зменшення антропогенного тиску на довкілля, рівень техногенного навантаження 
залишається високим, а екологічна ситуація складною. Основними джерелами 
забруднення повітряного басейну виступають промислові підприємства  і транспорт. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
На виконання державного соціально-гігієнічного моніторингу та з метою 

контролю забруднення атмосфери Відокремленим структурним підрозділом 
«Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ 
«Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» проводиться дослідження повітря населених місць. На території 
Апостолівської ОТГ дослідження проводяться в жилому кварталі м.Апостолове, 
вул.Каманіна, в постійній точці контролю в зоні впливу ТОВ «Апостолівагромаш». 
Джерела забруднення відносяться до приземних, відстань від джерел забруднення 
становить 500 м. В таблиці 1.12.1.1 представлені результати досліджень атмосферного 
повітря за І півріччя 2018 року. 

   Таблиця 2.12.1.1 
Дослідження повітря населених місць 

Результат дослідження разової концентрації в одиницях 
виміру (мг/м3) Назва досліджуваної речовини, 

інгрідієнта 
січень квітень ГДК 

0,080 0,080 
0,080 0,080 

Азоту диоксид 

0,075 0,075 
0,2 

0,136 0,136 
0,125 0,125 

Сірчистий ангідрид 

0,125 0,125 
0,5 

0,039 0,039 
0,043 0,043 

Пил 

0,042 0,042 
0,5 

 
За результатами лабораторних досліджень проби атмосферного повітря за 

показниками, що досліджувались, відповідають вимогам РД 52.04.186-89 
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» та «Гранично допустимі 
концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» 
від 03.03.2015 року. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
Екологічна ситуація відзначається тим, що викиди в атмосферу здійснюються 

нерівномірно, переважно – в промислових зонах, де розташовані підприємства 
машинобудівної та іншої промисловості. За даними Департаменту екології та 
природних ресурсів Дніпропетровської ОДА видано 20 дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що 
знаходяться на території громади. Динаміка викидів в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в Апостолівському районі за 2015 
та 2016 роки наведена в таблиці 2.12.1.2  
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Таблиця 2.12.1.2 
Обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами в Апостолівському районі 

Обсяги викидів, т 
у 2015 р. у 2016 р. 

Збільшення/зменшення (-) 
викидів у 2016 р. проти 

20105 р., т 

Обсяги викидів у 2016р. 
до 2015р., % 

 

67205,508 146383,8 79178,292 217,8 

 
У розрахунку на квадратний кілометр території обсяги викидів шкідливих 

речовин від стаціонарних джерел склали понад 26 т.  
У розрахунку на одну особу населення викиди від стаціонарних джерел за 

звітний період дорівнювали 256,9 кг (у 2015 році – 221,7 кг, збільшення на 15,9 %), у 
тому числі: твердих речовин – 33,2 кг (збільшення на 4,4 кг або на 15,3 % у порівнянні 
з 2015 роком), сірчистого ангідриду – 56,1 кг (збільшення на 26,2 кг або на 87,6 % 
проти 2015 року), оксидів азоту – 13,3 кг (збільшення на 2,6 кг або на 19,5 % у 
порівнянні з 2015 роком), окису вуглецю – 109,3 кг (збільшення на 5,7 кг або на 4,3 % 
проти 2015 року). 

В м.Апостолове знаходиться вузлова вантажо-пасажирська залізнична станція. 
Поблизу міста (2 км) проходить автомобільна дорога міжнародного значення. Отже, 
враховуючи географічне розташування Апостолівської ОТГ – регіон є логістичним 
транспортним центром, що супроводжується значним навантаженням транзитним 
транспортом, який є негативним фактором впливу на навколишнє середовище через 
забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин та створення зон 
акустичного дискомфорту. Згідно норм, санітарно-захисні зони від цих доріг 
складають 50-100 м. Проте режим їх використання на деяких територіях громади 
порушується наявною житловою забудовою. Майже вся територія громади має 
забруднення приземного шару повітря техногенним пилом. 

Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря 
За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології 

радіаційна обстановка на території області в цілому була стабільною і знаходилася у 
межах природного радіаційного фону. Протягом 2016 року випадків перевищень 
контрольних рівнів сумарної бета-активності в пробах атмосферних випадінь не було 
виявлено. Щільність випадів техногенних радіонуклідів знаходилась на рівні 
попередніх років. 

Концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного 
походження в приземному шарі атмосфери утримується на сталому рівні. Можна 
очікувати подальше зменшення концентрації штучних радіонуклідів в повітрі як за 
рахунок їх природного розпаду, так і їх подальшого заглиблення у ґрунт. 

 
Стан водних ресурсів 
Водозабезпеченість в середньому по області становить 0,57 тис.м3 води на душу 

населення на рік. Цей показник по Україні становить 1 тис.м3 на душу населення на 
рік (в Європі – 4,6 тис. м3, у світі – 8,2 тис. м3, в Канаді – 99 тис. м3). 

Розвиток народногосподарського комплексу на фоні надзвичайно 
нерівномірного розподілу водних ресурсів спричинив гостру проблему питного і 
промислового водозабезпечення. 

Дані щодо забору, використання води та її скиду після використання за 2017 рік 
по Апостолівському району, згідно даних звітності за формою №2ТП-водгосп (річна), 
представлені нижче в таблицях. 
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Таблиця 2.12.1.3 
Використання води, млн.м3 

Забрано Використано 
в т.ч. на потреби 

із природних 
водних 

об’єктів всього 

в т.ч. із 
підземних 

водних 
об’єктів 

свіжої води 
всього 

питні і 
санітарно-
гігієнічні 

виробничі зрошення 

2,328 0,004 28,8 1,356 25,17 2,27 
 
 

Таблиця 2.12.1.4 
Водовідведення, млн.м3 

Скинуто в поверхневі об’єкти зворотних (стічних) вод 

Загальне 
водовідведення всього забруднених 

норм.-чистих 
без очистки 

норм.-
очищених на 

очисних 
спорудах 

Оборотне, 
повторне та 
послідовне 
використання 

5,568 4,828 - 4,828 - 566,4 
 
 

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 
Головна екологічна проблема Апостолівської ОТГ – якість питної води, яка є 

найгіршою в Дніпропетровській області. Одним із найбільших забруднювачів як води, так і 
повітря є розташована недалеко (15 км) від Апостолового Криворізька ТЕС. Ґрунтові води 
забруднюють також не очищені належним чином стоки міської каналізації.  

Останні лабораторні дослідження якості питної води проводились Відокремленим 
структурним підрозділом «Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 
ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України». 

Характеристика проб досліджуваної питної води надана нижче в таблицях. 
Дослідження виконувались в березні-травні 2018 року. В м.Апостолове дослідження проб 
води здійснювалось з 20 поверхневих джерел, результати наведені в таблиці 2.12.1.5. В 
таблиці 2.12.1.6. представлені результати досліджень проб води з Каховського 
водосховища, в таблиці 2.12.1.7. – з підземних джерел. 

Таблиця 2.12.1.5. 
Дослідження питної води з поверхневих джерел м.Апостолове 

Запах, балів 
Місце відбору проб при 

200C 
при 
600C 

Присмак, 
балів при 
при 200C 

Кольоровість, 
градуси 

Мутність 

вул.Калинове 0 0 0 18 менше 1,0 НОК по формазину 
садиба РОСТ 0 0 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Трояндова 0 0 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Центральна 0 1 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Музична 0 0 0 18 менше 1,0 НОК по формазину 
Привокзальна площа 0 0 0 18 менше 1,0 НОК по формазину 
притулок «Надія» 0 0 0 18 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Каштанова 0 0 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
аптека 0 0 0 20 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Б.Хмельницького 0 0 0 20 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Фестивальна 0 0 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Красіна 0 0 0 20 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Шкільна 0 0 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Кільцева 0 0 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Вокзальна 0 1 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
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вул.Нова 0 0 0 20 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.О.Вишні 0 1 0 20 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.О.Гончара 0 1 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Мічуріна 0 1 0 19 менше 1,0 НОК по формазину 
вул.Локомотивна 0 1 0 20 менше 1,0 НОК по формазину 

 
 

Таблиця 2.12.1.6.  
Дослідження питної води в Каховському водосховищі 

Найменування показників Вихід НФС №1, 
м.Апостолове, 

вул.Мічуріна, б/н 

Вихід НФС №2, 
м.Апостолове, 

вул.Локомативна, б/н 
Запах, балів при 200C 1 1 
Запах, балів при 600C 2 2 
Присмак, балів при 200C 0 0 
Кольоровість, градуси 19 18 
Мутність, НОК по формазину менше 1,0 менше 1,0 
рН 7,6 7,64 
Окисність, мгО2/дм3 4,08 4,12 
Аміак (по іону), мг/дм3 0,102 0,106 
Нітрити (по іону), мг/дм3 0,004 0,004 
Нітрати (по іону), мг/дм3 2,26 2,25 
Загальна жорсткість, ммоль/ дм3 4,0 4,1 
Сухий залишок, мг/дм3 405,0 412,0 
Хлориди, мг/дм3 37,5 37,5 
Сульфати, мг/дм3 60,0 64,8 
Залізо, мг/дм3 0,18 0,18 
Мідь, мг/дм3 0,08 0,08 
Миш’як, мг/дм3 менше 0,01 менше 0,01 
Фтор, мг/дм3 0,2 0,21 
Залишковий алюміній, мг/дм3 0,15 0,15 
Поліфосфати, мг/дм3 менше 0,01 менше 0,01 
Марганець, мг/дм3 0,08 0,08 
Поверхнево-активні речовини, мг/дм3 менше 0,1 менше 0,1 
Нафтопродукти, мг/дм3 0,0032 0,0030 
Хром загальний, мг/дм3 не виявлено не виявлено 
Кобальт, мг/дм3 менше 0,0025 менше 0,0025 

 
 

Таблиця 2.12.1.7 
Дослідження питної води з підземних джерел Апостолівської ОТГ 

Найменування показників Колодязь с.Сергіївка, в’їзд 
у село 

Колодязь біля ФАПу 
с.Михайло-Заводське 

Запах, балів при 200C 0 0 
Запах, балів при 600C 0 0 
Присмак, балів при 200C 0 0 
Кольоровість, градуси 10 9 
Мутність, НОК по формазину 1,0 1,0 
рН 7,6 7,65 
Окисність, мгО2/дм3 4,24 4,32 
Амоній (по іону), мг/дм3 0,106 0,102 
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Нітрити (по іону), мг/дм3 0,005 0,004 
Нітрати (по іону), мг/дм3 22,0 27,0 
Загальна жорсткість, ммоль/ дм3 7,0 6,0 
Сухий залишок, мг/дм3 705,0 603,0 
Хлориди, мг/дм3 72,0 40,0 
Сульфати, мг/дм3 79,2 120,0 
Залізо, мг/дм3 0,13 0,12 
Фтор, мг/дм3 0,16 0,16 
Марганець, мг/дм3 0,08 0,09 

 
Згідно результатів лабораторних досліджень якість питної води відповідає вимогам 

ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною». 

Санітарно-бактеріологічні дослідження води питної водопроводної проводились 
мікробіологічною лабораторією ВСП «Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних 
досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України». В березні 2018 року було 
відібрано 38 зразків проб води в м.Апостолове. За результатами лабораторних досліджень 
34 зразки відповідали гігієнічним вимогам до води питної. Інші зразки не відповідають 
вимогам нормативної документації. В ДНЗ «Струмочок» виявлено: харчоблок - в 100 мл 
6КУО колі форм; група Барвінок - в 100 мл 5КУО колі форм. В СШ №3 виявлено: харчоблок 
- в 100 мл 4КУО колі форм; питний фонтанчик - в 100 мл 8КУО колі форм. 

 
Стан грунтів  
Основний фонд ґрунтового покриття регіону складають чорноземи звичайні різної 

глибини гумусового шару та механічного складу від легкосуглинкових до легкоглинистих. 
Рівень сільськогосподарського освоєння земель є високим. 

Проблема збереження ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь та родючості 
ґрунтів набула загрозливих масштабів. Особливо великої шкоди родючості чорноземів 
завдає водна ерозія, причинами якої є велика розораність сільськогосподарських угідь, 
насиченість сівозмін просапними культурами, невиконання протиерозійних заходів на 
схилах. В зв’язку з цим проводиться моніторинг земель з метою оцінки ефективності 
родючості ґрунту, прогнозування та оброблення інформації про сучасний стан 
сільськогосподарських угідь, розроблення обґрунтованих рекомендацій щодо запобігання 
негативним змінам стану земель. 

До основних джерел забруднення сільськогосподарських угідь відносять забруднення 
ґрунтів важкими металами, пестицидами, нітратами, радіоактивними елементами. 
Головною причиною забруднення ґрунтів є наднормативне внесення отрутохімікатів, 
мінеральних добрив. Лабораторний моніторинг за забрудненням ґрунтів проводиться 
систематично. Проведення спостережень за забрудненням ґрунтів включає вибіркове 
визначення токсикантів промислового походження, а також спостереження за 
забрудненням ґрунтів сільськогосподарських угідь залишковими кількостями пестицидів 
та нітратів, важкими металами, радіонуклідами. Кожного року лабораторія обстежує 
ґрунти населених пунктів на токсиканти промислового походження та землі 
адміністративних районів на залишкові кількості пестицидів. Оцінка стану забруднення 
ґрунтів проводиться шляхом порівняння концентрації вмісту забруднюючих речовин з 
встановленими гранично допустимими концентраціями. 

Відбір та дослідження проб ґрунту здійснено Відокремленим структурним підрозділом 
«Апостолівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Відбір проб 
проводився в Парковій зоні м.Апостолове в травні 2018 року. Результати лабораторного 
контролю наведені в таблиці 2.13.1.8.  
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Таблиця 2.12.1.8. 
Дослідження проб ґрунту 

Найменування показників 
НТД та методи 
досліджування 

Результат дослідження у пробах в 
одиницях вимірювання ГДК, ОВРВ 

Водневий показник (рН) ДСТУ 8346-2015 7,65 (не нормується) 
Нітрати ГОСТ 26951-86 4,0 (не >130 мг/кг) 
Хлориди ДСТУ 7908-2015 45,0 (не нормується) 
Сульфати ГОСТ 26426-85 15,0 (не >160 мг/кг) 
Сірководень СанПіН 42-128-4433-87 Не знайдено (не >0,4 мг/кг) 
Нафтопродукти РД 39-0147098-015-90 Не знайдено (не нормується) 

 
За результатами лабораторно-інструментальних досліджень проби ґрунту за 

дослідженими показниками відповідають вимогам СанПиНу 42-128-4433-87 «Санитарные 
нормы допустимых концентраций химических веществ в почве».  

 
Охорона, використання та відтворення лісів 
Ліси залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на ліси 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-
оздоровчі ліси; захисні ліси та експлуатаційні ліси.  

Ліси Дніпропетровщини не мають промислового значення, виконують, в основному, 
екологічні, захисні та рекреаційні функції і віднесені до І групи лісів, тому рубки 
головного користування заборонені, проводяться лише рубки формування та 
оздоровлення лісів. Корисні властивості лісів надзвичайні, оскільки вони здатні 
зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати 
забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти 
регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню. Вчені 
підрахували: 1 га лісу збагачує атмосферу 3 тоннами кисню та відфільтровує за рік із 
повітря до 70 тонн пилу. Лісовий пояс значно зменшує шум, що утворюється у містах.  

Найпоширенішими групами типів лісів є діброви (50 %), судіброви представлені на 
25 %, субори –на 15 %, бори – на 10 %. У породному відношенні ліси Північного Степу на 
43 % представлені дубом, на 32 % – сосною, на 10 % – акацією, на 6 % – ясенем, на 2 % –
тополями, на 1 % – в’язом і на 6 % іншими породами.  

У Дніпропетровській області сформована система штучних лісових насаджень, яка 
складається з великих масивів, полезахисних лісосмуг, водозахисних насаджень та 
ділянок відновлювальних насаджень в межах природних лісових біогеоценозів 
(байрачних, пристінних, заплавних та аренних лісів). Вони виконують грунто- та 
водозахисні, фітомеліоративні, рекреаційні функції, збільшують ландшафтне та видове 
різноманіття, є резерватами цінних видів рослин та тварин, входять до складу екологічних 
коридорів та екоядер в системі екомережі України, мають великий екологічний потенціал. 

Але у сучасний період значна кількість з них знаходиться у незадовільному 
деструктивному стані, що зумовлено як природними причинами (віковий кризовий стан), 
так і антропогенним впливом (вирубки, пожежі та ін.). За результатами проведених 
досліджень з’ясовано, що все це спричинене неконтрольованими вирубками, пожежами, 
пошкодженням узлісь, які у природних умовах перешкоджають вторгненню степових 
видів, та відсутністю контролю і належного догляду за насадженнями з урахуванням їх 
вікового та функціонального стану.  

 
Санітарно-епідемічний та екологічний стан території 
Санітарно-епідемічний та екологічний стан території як результат дії природних та 

антропогенних факторів повинен створювати оптимальні умови життєдіяльності, що 
забезпечують низький рівень захворюваності, відсутність шкідливого впливу на здоров’я 
населення факторів навколишнього середовища, а також умов для виникнення і 
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поширення інфекційних захворювань. Санітарні та протиепідемічні заходи місцевих служб 
спрямовуються на створення безпечних для здоров’я умов побуту, праці, навчання, 
відпочинку та інших сфер життя і діяльності населення, запобігання виникненню та 
поширенню інфекційних хвороб. 

На сьогодні для регіону характерними є наступні тенденції, які негативно впливають 
на санітарно-епідемічний та екологічний стан території: 

–зниження родючості ґрунтів внаслідок вимивання гумусу, засолення, підтоплення та 
забруднення важкими металами, пестицидами та іншими речовинами; 

–зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод внаслідок посиленого 
водозабору, внесення забруднюючих речовин у водні об’єкти в процесі виробництва й 
ведення комунального господарства; 

–забруднення повітря та зміна його складу внаслідок промислових та інших викидів в 
атмосферу; 

–скорочення розмаїття рослинного та тваринного світу та зміни його генофонду; 
–зменшення біологічної продуктивності ландшафтів; 
–погіршення гігієнічних та санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності людини 

та існування живих організмів. 
Оточуючі ландшафти несуть на собі сліди виробничої та соціальної діяльності 

людини. Господарська діяльність людини стала головною причиною розвитку ерозійних 
процесів в регіоні, її наслідки постійно проявляються на розораних землях, що мають 
значний похил рельєфу. 

Крім того, основними природними чинниками розвитку ерозійних процесів в громаді 
є зливові дощі, талі води, хвиляста поверхня рельєфу, значна крутизна схилів, сильні вітри, 
строкатість ґрунтового покриву та ґрунтоутворюючих порід, які мають різну стійкість до 
розмивання, різноманітний рослинний покрив.  

Ерозія, яка вчасно не була зупинена, призводить до утворення промоїн, ярів, балок, 
які знижують вже не тільки сільськогосподарську цінність землі, а й ускладнюють її 
освоєння при будівництві, прокладанні комунікацій та ін. Продукти ерозії, потрапляючи до 
водойм, значно погіршують якість води та засмічують і замулюють дно. 

Населенням використовуються води відкладів четвертинної та неогенової товщ. 
Водоносні горизонти четвертинних відкладів відрізняються локальним розповсюдженням, 
слабкою водовміскістю (0,1-05л/сек) та високою мінералізацією до 19,5 г/дм3. Також ці 
горизонти дренуються річковою та балочно-яружною системою.  

Негативним фактором являється наявність у воді таких показників забруднення, як 
азотна та азотиста кислоти, аміак та висока окислюваність, що пов’язано з місцевим 
забрудненням, яке обусловлюється неглибоким заляганням грунтових вод та відсутністю 
водоупорної покрівлі.  

Каналізаційне господарство також є одним із забруднювачів водних об’єктів – 
поверхневих водойм і підземних водоносних горизонтів, стан очисних споруд у громаді - 
незадовільний. 

Згідно з топографічною картою та даними від Апостолівської ОТГ на території 
громади розташовано 9 худобомогильників: між с. Шевченко і с. Володимирівка; біля с. 
Широчани; між м. Апостолове і с. Запорізьке; біля с. Кам′янка; біля с. Михайлівка; біля с. 
Перше Травня.   

Згідно санітарних і протиепідемічних норм, санітарно-захисна зона від території 
худобомогильників та біотермічних ям до житлових і громадських будівель (населених 
пунктів), зон відпочинку та інших об´єктів, пов´язаних з постійним перебуванням людей, 
повинна бути  1000 м. 

На території Апостолівської ОТГ нараховується 37 кладовищ, з них 28 - з не 
дотриманою санітарно-охоронною зоною. Охоронна зона від територій кладовищ до 
житлової та громадської забудови повинна складати 300 м, відповідно до нормативних 
санітарно-епідеміологічних умов. Кладовища з витриманою санітарно-охоронною зоною 
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розміщені в наступних населених пунктах: с.Кам’янка, с.Широчани, с.Новоіванівка, 
с.Новосеменівка, с.Шевченко, с.Запорізьке, м.Апостолове, с.Катеринівка та біля 
залізничної станції «Дубки». 

 
Поводження з відходами 
Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону 

року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. У загальному 
обсязі побутових відходів міститься: харчові відходи – 39,5%; папір – 5,9%; метал – 2,5%; 
пластикова упаковка – 7,9%; складна упаковка – 0,4%; деревина – 1,1%; текстиль – 2,9%; 
скло – 7,4%; шкіра і гума – 1,4%; каміння – 1,1%; кістки – 0,1%; відсів – 25,3%; небезпечні 
відходи (батарейки, розчинники) – 0,6%; будівельне сміття – 3,9%. 

Склад твердих побутових відходів постійно ускладнюється, включаючи в себе все 
більше екологічно небезпечні компоненти. Основна частка відходів при цьому припадає на 
папір і харчові відходи, зростає частка пластмаси. Вологість харчових відходів коливається 
від 60 – 70% навесні та до 80 – 85% влітку і восени. Міські відходи на 30 – 50% 
складаються з горючих матеріалів і на 20 – 40% – з негорючого баласту: металу, скла, 
кераміки. Баластні домішки харчових відходів представлені кістками, боєм скла і фаянсу, 
металевими кришками, банками, невелику частку від загальної маси ТПВ складають 
небезпечні компоненти – відпрацьовані хімічні джерела струму (ВХДС), залишки 
пестицидів, фарб, люмінесцентні ртутьвмісні лампи тощо. З ними до складу ТПВ 
приноситься:  

- ртуть – майже 100 мг на кожну люмінесцентну лампу; 
- пестициди і лікарські препарати-окислювачі (відбілюючі компоненти); 
- компоненти фарб (важкі метали) – до 3 – 5% від їх закупівельної кількості; 
- з ВХДС – важкі метали, марганець, цинк, кислоти, свинець; 
- полімерні матеріали – вихідні компоненти для мимовільного синтезу діоксинів та 

інших ксенобіотиків. 
За даними Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА 

відповідно до реєстру місць видалення відходів на території Апостолівської ОТГ 
розташовано полігон твердих побутових відходів, реєстраційний номер МВВ – 165/16, дата 
реєстрації – 31.10.2016р. Полігон знаходиться на відстані 1,3 км на схід від м.Апостолове. 
Площа полігону складає 5,5 га (10,5 га з урахуванням СЗЗ). Проектний обсяг розрахований 
на 1988800 м3 (497200т) відходів в ущільненому стані, в т.ч. 30% будівельних відходів 
(149160 т). Полігон обслуговує комунальне підприємство «Апостолівське житлово-
експлуатаційне підприємство». Розмір санітарно-захисної зони становить 500 м. 

Також на території громади нараховується чотири сміттєзвалища. Несанкціоноване 
розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного 
впливу на земельні, водні та лісові ресурси громади і здоров'я людей. 

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж 
автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови -  
є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу 
навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації. 

Функціонування звалищ ТПВ здійснюється з порушенням вимог діючого 
природоохоронного законодавства, а саме: 
- більшість сміттєзвалищ експлуатуються за відсутності щодо них проектно-кошторисної 
документації; 
- у населених пунктах громади не здійснюється роздільне збирання відходів; 
- у сільських та селищних населених пунктах не визначаються обсяги відходів, які 
видаляються на сміттєзвалища; 
- не облаштовано під'їзні шляхи до сміттєзвалищ та дизбар'єри на в'їздах до них; 
- не обладнано системи контролю за станом підземних вод та ґрунтів; 
- відсутні системи збирання фільтрату та біогазу. 
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Санітарне очищення 
Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів громади 

недосконала та не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій. У 
сільських населених пунктах відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з 
твердими побутовими відходами. У населених пунктах громади низький рівень організації 
збору відходів, фактично відсутня система видалення ТПВ, роздільне збирання твердих 
побутових відходів не проводиться, видалення відходів здебільшого здійснюється на 
сміттєзвалищах. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені 
забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об’єкти. Крім того, всі об’єкти 
розміщення відходів є джерелами забруднення атмосферного повітря біогазами та земель 
рідкими забруднюючими речовинами. 

 
2.12.2. Основні екологічні проблеми 

Аналіз існуючої ситуації стосовно стану навколишнього природного середовища, у 
тому числі здоров’я населення, виявив наступні основні екологічні проблеми, що наявні в 
Апостолівській ОТГ:    

1. Атмосферне повітря 
- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря автотранспортом та 

промисловими підприємствами. 
2. Водні ресурси 
- зношеність обладнання системи водовідведення в м.Апостолове та сел.Жовте; 
- відсутність централізованої каналізації в інших населених пунктах; 
- зношеність водопровідної мережі, що призводить до зверхнормативної втрати 

води; 
- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних 

смуг. 
3. Земельні ресурси 
- інтенсивне сільськогосподарське використання земель; 
- зниження родючості грунтів; 
- наднормативне внесення отрутохімікатів, мінеральних добрив; 
- водна ерозія. 
4. Здоров’я населення 
- незадовільна якість питної води; 
- брак відповідним чином обладнаних місць відпочинку. 
5. Поводження з відходами 
- відсутність у більшості населених пунктах централізованого збору та 

вивезення відходів; 
- нездійснення роздільного збору ТПВ; 
- несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення. 

 
2.12.3. SWOT-аналіз екологічної ситуації довкілля 

Узагальненні результати SWOT-аналізу екологічної ситуації на території 
Апостолівської ОТГ наведені в таблиці 2.13.3.1. 

Таблиця 2.12.3.1. 
SWOT-аналіз екологічної ситуації Апостолівської ОТГ 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Кліматичний потенціал для впровадження 
сонячної енергетики 

 Наявність промислових підприємств 
 Значне навантаження транзитним 
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 Наявність паспортизованого полігону ТПВ 
 Наявність оздоровчо-рекреаційних ресурсів 

транспортом 
 Неефективне використання природних 

ресурсів 
 Недотримання режиму прибережних 

захисних смуг 
 Високий рівень сільськогосподарського 

освоєння земель 
 Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ 
 Відсутність роздільного збору, організованого 

вивезення та переробки ТПВ 
 Відсутність результатів досліджень стану 

довкілля на здоров’я населення 
 Відсутність централізованого водовідведення 
 Незадовільна якість питної води  
 Незадовільний стан озеленення території  
 Недостатній рівень розвитку 

електротранспорту 

Можливості Загрози 

 Використання альтернативних джерел енергії 
 Організація системи поводження з ТПВ 
 Рекультивація полігону ТПВ та будівництво 

сміттєсортувальної станції 
 Створення рекреаційних зон для 

короткочасного відпочинку  

 Тенденції зміни клімату 

 Техногенні катастрофи 

 Зростання рівня захворюваності населення 
внаслідок забруднення довкілля 

 

2.12.4. Аналіз відповідності Схеми планування території цілям охорони довкілля 
Метою розроблення схеми планування території є створення та підтримка 

сприятливого життєвого середовища. Схема планування території визначає, зокрема, 
основні принципи і напрямки організації охорони навколишнього природного середовища, 
захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.  

Серед основних завдань схеми планування території є: 
- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання 

територій, в тому числі для містобудівних потреб, на основі принципів сталого розвитку; 
- урахування та взаємоузгодження державних, громадських і приватних інтересів під 

час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог 
містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та 
іншого законодавства; 

- забезпечення раціонального розселення, визначення напрямів сталого розвитку 
населених пунктів та їх перспективної чисельності населення; 

- визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, 
наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених 
законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; 

- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів; охорони та збереження нерухомих пам’яток культурної 
спадщини та пам’яток  археології; захисту території та населення від небезпечних 
природних і техногенних процесів.  

Виходячи з цього, при розробленні схеми планування території будуть враховані 
вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та здоров’я 
людей, зокрема: 
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- Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000-2015 роки”; 

- Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року”;  

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”; 
- Закон України “Про охорону атмосферного повітря»; 
- Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”; 
- Закон України “Про природно-заповідний фонд”; 
- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 502 «Про затвердження 

Порядку користування землями водного фонду»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.96 № 486 «Про затвердження 

Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської 
діяльності в них»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 «Про правовий режим 
зон санітарної охорони водних об’єктів»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1655 «Про 
затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі хорони атмосферного повітря»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Про затвердження 
переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку». 

Також в Схемі планування території враховуватимуться регіональні та місцеві 
стратегії і програми: 

- Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими 
відходами (у рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми 
(стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки), 

- Місцева програма по екології та охороні навколишнього природного середовища 
Апостолівської міської ради на 2018 рік,  

- Програма «Поводження з твердими побутовими відходами комунального 
підприємства «Апостоловеводоканал» на 2016-2021 років»,  

- Генеральний план міста Апостолове Дніпропетровської області від 2017р.  

При проведені аналізу контексту стратегічного планування виявлено основні цілі та 
завдання законодавчих актів стосовно ключових екологічних проблем, виявлених у 
Апостолівській ОТГ. 

 
Таблиця 2.12.4.1. 

Цілі охорони довкілля 
 відносно виявлених екологічних проблем території 

Сфери охорони 
довкілля 

Основні виявлені проблеми, пов’язані із 
проектом документа державного 

планування 

Стратегічні цілі інших актів 
законодавства, які мають 

відношення до виявлених проблем 
Атмосферне повітря Вплив автотранспорту та 

промислових підприємств. 
Зменшення техногенного 

навантаження на атмосферне 
повітря. 

Водні ресурси Забруднення стічними водами, які 
утворюються в процесі 
життєдіяльності населення та 
господарств. 

Зношена водопровідна мережа, 

Збереження водного балансу, 
відновлення, підтримка в 
належному стані джерел питної 
води. 

Будівництво нових 
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наслідком якої є зверхнормативні 
витрати води. 

каналізаційних мереж. 
Заміна зношених 

каналізаційних мереж існуючої 
системи водовідведення. 

Реконструкція і модернізація 
водопровідного господарства. 

Земельні ресурси Інтенсивне сільськогосподарське 
використання земель, наднормативне 
внесення отрутохімікатів, мінеральних 
добрив, зниження родючості грунтів, 
водна ерозія. 

Охорона і раціональне 
використання земель. 

Покращення стану  земель 
шляхом ліквідації стихійних 
звалищ ТПВ, запобігання їх 
утворенню. 

 
Зелене господарство Незадовільний стан озеленення 

території громади. 
Покращення стану зелених 

насаджень на території 
Апостолівської міської ради за 
рахунок знесення аварійних, 
фаутних дерев та сухостою, 
пухонесучих тополь, розширення 
паркових зон. 

Поводження з 
відходами 

Несанкціоновані сміттєзвалища, 
відсутність централізованого 
вивезення та роздільного збору ТПВ. 

Охоплення населення на 100% 
послугами з вивезення ТПВ; 
створення інфраструктури з 
переробки відходів; ліквідація всіх 
несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 
2.13 Основні висновки (загальна характеритстика потенціалу території громади) 

2.13.1 Ефективність та основні проблеми сучасного використання потенціалу 
громади 

Ефективне використання потенціалу будь-якої території дозволяє 
використовувати її ресурси більш раціонально та посилює економічний ефект від 
господарської діяльності. Потенціал території формується за рахунок як природних 
передумов, так і антропогенних чинників, а можливості використання залежать від 
нагальних потреб суспільства та рівня розвитку економіки, в першу чергу - 
технологій. 

Комплексну оцінку території Апостолівської ОТГ виконано на підставі вивчення 
та аналізу природних, антропогенних та економічних факторів. 

У частині природних факторів були вивчені: географічне положення ОТГ, 
кліматичні, гідрогеологічні та геологічні умови, ґрунти, рослинність, корисні 
копалини. 

В частині антропогенних чинників були розглянуті: рівень забруднення водного 
та повітряного середовищ, наявність і стан природоохоронного фонду, стан ґрунтів, а 
також інші фактори, пов'язані з активним впливом людини на навколишнє 
середовище. 

У частині економічних чинників були розглянуті: родючість ґрунтів, рівень 
розвитку сільськогосподарського виробництва, промислового освоєння, транспортних 
зв'язків, інженерного устаткування території, розселення, використання трудових 
ресурсів, економічних зв'язків і багато інших чинників, що впливають на економічний 
розвиток ОТГ.  
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У результаті аналізу характеристик природних умов і ресурсів ОТГ проектом 
передбачено наступні рекомендації з різних видів їх господарського використання. 

Так, за кліматичними умовами дана територія придатна для 
сільськогосподарського використання, розвитку промислового і житлового 
будівництва, а також для короткочасного відпочинку.  

З точки зору розвитку містобудування територія ОТГ в більшості випадків 
придатна для всіх видів будівництва. 

За кліматичними умовами будівництво промислових підприємств (виходячи з 
вимог містобудування) слід рекомендувати розміщувати з підвітряного боку, щоб 
шкідливі викиди не потрапляли на сельбищну частину населених пунктів. 

 

2.13.2 Системна оцінка конкурентних переваг і обмежень соціально-
економічного розвитку 

Комплексний аналіз території Апостолівської ОТГ та всіх її складових, 
проведений за допомогою SWOT – аналізу (таблиця 2.13.2.1), дає обґрунтовану оцінку 
конкурентоздатності даного територіального утворення і показує його пріоритетні 
позиції порівняно з іншими регіонами як в районі в цілому, так і в межах 
Дніпропетровської області.  

Таблиця 2.13.2.1  
СИЛЬНІ СТОРОНИ (сприятливі умови) СЛАБКІ СТОРОНИ  

(несприятливі умови) 
Географічне положення 

  Апостолівська ОТГ розташована на півдні 
Дніпропетровської області 
 Місто Апостолове є, по-перше, вузловою 
залізничною станцією. У цьому місці перетинаються 
дві залізничні лінії – одна пов’язує Кривий Ріг із 
Запоріжжям, а друга – Дніпро через Херсон з 
Миколаєвом та Одесою чи Сімферополем. Це 
стратегічний транспортний вузол з точки зору 
економіки, та оборони.  
 Поряд з містом (2 км) проходить шосе міжнародного 
значення H 23, яке зв’язує Кропивницький, Кривий Ріг, 
Апостолове, Нікополь, Марганець із Запоріжжям. Ця 
дорога з'єднує великі промислові центри України, а 
також, що дуже важливо для міста Апостолове, веде до 
найближчого аеропорту в Кривому Розі.   

  

Екологічний стан довкілля 

 За інформацією Дніпропетровського регіонального 
центру з гідрометеорології радіаційна обстановка на 
території області в цілому була стабільною і 
знаходилася у межах природного радіаційного фону 
 За результатами лабораторних досліджень проби 
атмосферного повітря за показниками, що 
досліджувались, відповідають вимогам РД 52.04.186-89

 
 

 Головна екологічна проблема 
Апостолівської ОТГ – якість питної 
води, яка є найгіршою в 
Дніпропетровській області. Одним із 
найбільших забруднювачів як води, так 
і повітря є розташована недалеко (15 
км) від Апостолового Криворізька 
ТЕС. Ґрунтові води забруднюють 
також не очищені належним чином 
стоки міської каналізації 
 Майже вся територія громади має 
забруднення приземного шару повітря 
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техногенним пилом. 
Природно-техногенна безпека 

  На території ОТГ розташоване 
Державне пожежно-рятувальне депо.  
Значна частина території громади 
знаходиться поза межами необхідної 
транспортної доступності 
спецавтотранспорту 

Демографічний потенціал 

 Станом на 01.01.2018 року у громаді проживало 
24334 особи 
 У віковій структурі переважають особи у 
працездатному віці, їх частка становить біля 60% % 

 Природний приріст становить -7,9‰ 
 Низький рівень офіційної зайнятості, 
високий рівень безробіття, особливо 
серед молоді.   

 
Економічний потенціал 

 Територія Апостолівської ОТГ – це типова степова 
рівнина з дуже родючими землями (переважно 
чорноземом), що зумовило активний розвиток 
сільського господарства 
 На території громади діють агропромислові кластери 
 

  Висока трудова міграція населення, 
відтік інтелектуальних ресурсів, 
особливо молоді за межі області 
 Брак власних коштів підприємств для 
здійснення інвестування у розвиток та 
недостатня ефективність державної 
грошово-кредитної політики 
 Не продуманий ринок збуту 
сільськогосподарської продукції  
 Відсутність кваліфікованих кадрів та 
обмеженість інформаційного, 
консультативного та методичного 
забезпечення підприємницької 
діяльності 
 Низька активність сільського 
населення до започаткування власної 
справи 

Соціальна інфраструктура  

 На території розташовано 14 закладів дозвілля та 
культури та 12 сільських клубів, Апостолівська школа 
естетичного виховання, Апостолівський Будинок 
дитячо-юнацької творчості та  міський історично-
краєзнавчий музей у м. Апостолове 
 На території ОТГ функціонує 12 закладів дошкільної 
освіти 
 На території Апостолівської ОТГ на даний час 
функціонують 13 закладів загальної середньої освіти 
(включаючи  2 філії), з яких 8 надають повну загальну 
середню освіту та 5 – неповну загальну середню освіту. 
 Мережа закладів охорони здоров’я Апостолівської 
ОТГ представлена КЗ «Апостолівська ЦРЛ 
Дніпропетровської обласної ради» та мережею 
медичних закладів Апостолівського КЗ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» (ЦПМСД) 

  Незадовільний технічний стан 
деяких будинків громадського 
користування – закладів освіти, 
культури, спорту (стадіон) тощо 
 Низька наповнюваність закладів 
освіти, особливо у сільській місцевості 
 Незадовільний стан інфраструктури 
багатоквартирних житлових будинків 
  вільного часу для дорослого 
населення 
 Недостатнє забезпечення шкіл і 
бібліотек – комп’ютерне обладнання, 
навчальні посібники, книгозбори тощо 
 Недостатня кількість місць 
організованого громадського простору 
на території громади, що сприяли б 
суспільній інтеграції 
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Інженерна інфраструктура 

  Газифікація більшої частини населення 
  Усі  населені пункти громади електрифіковані.  

 Незадовільне водопостачання 
внаслідок великої аварійності мереж та 
перерв у постачанні води 
 Поганий технічний стан 
водопровідної інфраструктури 
  Поганий стан каналізаційних мереж 
 Електричні мережі потребують 
реконструкцію 
  

Транспортна інфраструктура 

 Пасажирські та вантажні перевезення Апостолівської 
ОТГ  у всіх видах сполучень забезпечує транспортна 
система, інфраструктура якої складається із мережі  
автомобільних доріг, залізничного транспорту, 
транспортних підприємств різного профілю та різних 
форм власності.  
 Авіаційний транспорт представлений аеродромами 
малої, в т.ч. сільськогосподарської авіації.  
 Апостолівський залізничний вузол обслуговується 
Криворізькою дирекцією Придніпровської залізниці і  є 
одним із найважливіших  залізничних вузлів  України, 
який має вагоме стратегічне значення, забезпечуючи 
перерозподіл вантажних поїздів в напрямку Кривого 
Рогу, Запоріжжя, Дніпра, Херсона.  

  

 Поганий стан місцевих доріг 
 Річковий транспорт в районі – 
відсутній Річковий транспорт в районі 
– відсутній 

Рекреація і туризм 

 До надбань, які перебувають під особливим захистом 
територіальної громади, належать такі об’єкти 
культурної спадщини: 

 пам’ятки архітектури та 
містобудування – 6; 
 кургани – 115, з них 2 - 
національного значення; 
 пам’ятки історії та монументального 
мистецтва – 19 

 Апостолівський  міський народний історико-
краєзнавчий музей 

 Нерозвинена туристична 
інфраструктура  

Регіональні та міжнародні контакти 

  Відсутність генерального плану 
території громади – бар’єр для 
визначення і створення інвестиційних 
ділянок 

МОЖЛИВОСТІ  (переваги) ЗАГРОЗИ (обмежуючі фактори) 
 Відкриття ринків ЄС для українських 
товаровиробників сприятиме виробництву та 
збільшенню притоку інвестицій в Україну. 
 Покращення бізнес-клімату в Україні, відновлення 
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу  
дозволить прискорити розвиток малого та середнього 

 Нестабільна ситуація в країні, у тому 
числі через ведення військових дій 
призведе до зменшення інвестиційних 
можливостей бюджету, вихід 
інвесторів з області та України, поява 
біженців та вимушених переселенців, 



 

 

120 

 
 

підприємництва  
 Проведення адміністративно-територіальної, 
конституційної, податкової, судової реформ, 
децентралізації влади збільшує можливості органів 
місцевого самоврядування в плануванні місцевого та 
регіонального розвитку, відбувається концентрація 
бюджетів та зменшуються їх непродуктивні витрати 
 Зацікавленість міжнародних донорів першими ОТГ 
 Зростання кількості високотехнологічних 
сільськогосподарських та переробних підприємств, які 
будуть використовувати інноваційний потенціал та 
робочу силу регіону приведе до збільшення 
виробництва якісної конкурентноспроможної 
продукції та насичення ринків продукцією 
вітчизняного виробництва 
 Розвиток внутрішнього туризму призведе до 
посилення конкурентоспроможності на внутрішньому 
та міжнародному туристичних ринках, забезпечить 
надходжень до бюджетів усіх рівнів, створить 
сприятливі умови для залучення інвестицій, поліпшить 
кадрове забезпечення та розширення асортименту 
туристичних послуг, сприятиме 
соціальноекономічному розвитку території та 
зростанню якості життя населення, створить 
позитивний імідж громади 

додаткових витрат на оборону в 
області. 
 Стратегічне значення 
Апостолівського залізничного вузла у 
випадку значного відновлення 
бойових дій у зоні АТО 
 Зростання цін на енергоносії 
призведе до зниження добробуту 
людей, виробництва та реалізації 
продукції підприємств, а кратне 
зростання цін буде збільшувати 
інфляцію 
 Погіршення 
конкурентоспроможності українських 
товарів через зростання обсягів 
імпортних товарів з країн ЄС 
 Обмеження внутрішніх (Донбас, 
Крим) і зовнішніх (Росія) ринків. 
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3. ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ 

3.1 Стратегія територіального розвитку громади 

Державна регіональна політика є важливим елементом політики держави, 
спрямованої на посилення конкурентоспроможності економіки, підвищення рівня 
добробуту населення та сприяння інтегрованості її простору.  

Підхід радянської політики до планування територій був повністю орієнтований 
на потреби промислової економіки. Наслідком цього є те, що пострадянські населені 
пункти досі не в змозі забезпечити для своїх мешканців комфортні умови проживання. 
Такі населені пункти здебільшого втратили свої історичні центри, а рівень розвитку 
культури, відпочинку та інфраструктури залишається в них і досі на недостатньому 
рівні. 

На сьогодні, європейський підхід стратегічного бачення розвитку території -  це 
забезпечення гідних умов та високих стандартів якості повсякденного життя 
мешканців громади. Спрямування зусиль та засобів на формування в усіх членів 
територіальної громади відчуття приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє 
відповідальність за розвиток території, яка дбає про захищеність і рівні можливості 
для всіх мешканців. 

У Європейській хартії місцевого самоврядування, яка прийнята у 1985 р., 
визначені фундаментальні принципи місцевого самоврядування. Згідно з Хартією, 
органи місцевого самоврядування є однією з головних щаблин будь-якого 
демократичного режиму, а охорона і посилення місцевого самоврядування – 
важливим внеском у розбудову суспільства на принципах демократії, участі та 
децентралізації влади. Цей документ передбачає право громадян на участь в 
управлінні державними справами і те, що це право найбільш безпосередньо може 
здійснюватися саме на місцевому рівні. Вона також визначає інші принципи, зокрема, 
законодавчу гарантію права громадян на участь і фінансову автономію місцевого 
самоврядування 

Метою розвитку території є, використовуючи сильні сторони і можливості, 
сприяти збереженню та відродженню існуючих підприємств, розвитку малого та 
середнього бізнесу, що дасть нові робочі місця, розширити базу оподаткування та 
наповнити бюджет і, як наслідок, дозволить вдосконалити систему освіти, охорони 
здоров’я, культури, соціального захисту, підвищити якісний рівень життя людей, 
покращити екологічний стан території.  

Схема планування території Дніпропетровської області було розроблено 
інститутом «Діпромісто» у 2009 році. Даною схемою визначені пріорритетні 
напрями розвитку господарства Дніпропетровської області: 

1. Комплексне оновлення виробництва на сучасній науково-технологічній 
основі, на основі чого:  

 Здійснити перехід на енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології, 
насамперед у металургії, хімічній промисловості, машинобудуванні, 
електроенергетиці, харчовій промисловості, на транспорті, які є найбільшими 
споживачами енергоресурсів; 

 Підвищити конкурентноспроможність виробництва і відповідно покращити 
результативність та структуру експортного потенціалу області; 

2. Створення сучасної виробничої, транспортної та фінансової інфраструктури 
– як основи перспективного розвитку господарства Дніпропетровської області;  

3. Посилення соціальної спрямованості економічного зростання, як 
стратегічної мети трансформаційних процесів в регіоні; 

4. Зменшення існуючих територіальних диспропорцій у рівні 
соціально0економічного розвитку Дніпропетровської області. Як показало 
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дослідження, більшість малих міст та сільських районів відзначаються низьким та 
дуже низьким рівнем соціально-економічного розвитку.  

Відповідно до проектних рішень СПТ, не дивлячись на поступове зростання 
невиробничої сфери, область у перспективі має зберегти статус значного 
високоіндустріального регіону, спеціалізованого, з одного боку, на 
високопродуктивному та маловідходному функціонуванні комплексу виробництв по 
переробці мінеральної сировини, з іншого – на розвитку інноваційноорієнтованих 
галузей пятого та шостого технологічних укладів: як традиційних для області, так й 
принципово нових.  

Необхідною умовою ефективного розвитку сільського господарства буде його 
технічне переозброєння та освоєння передових технологій, а також посилення 
інноваційногої активності на підприємствах харчової проомисловості. Нової якості 
повинен набути транспорт та зв'язок.  

Важливим напрямом подальшого соціально-економічного розвитку 
Дніпропетровської області визначено і розвиток малого бізнесу. В умовах 
реструктуризації господарства, коли вивільняється значна кількість зайнятих, мале 
підприємництво покликане виконувати важливі соціальні функції – створювати 
додаткові робочі місця; формувати новий суспільний прошарок підприємців-
власників, чи так званий «середній клас»; забезпечквати зростання життєвого рівня 
населення.  

Стратегія розвитку Апостолівської об’єднаної громади на 2017-2025 р. була 
розроблена в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE) у 2017 році. 

Стратегія розвитку Апостолівської ОТГ на період до 2025 року враховує 
основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (затверджена 
Президентом України), узгоджується з Державною стратегією регіонального 
розвитку України на період до 2020 року (затверджена урядом України), Стратегією 
розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 р. (затверджена обласною 
радою), відповідає планам їх реалізації та економічним, соціальним, екологічним, 
інфраструктурним, територіальним та іншим аспектам розвитку громади.   

У документі робиться наголос на сталий розвиток громади, який передбачає 
інтеграцію екологічної, економічної та соціально-культурної складових. Наслідком 
такого підходу має стати зростання якості життя мешканців із закладенням 
перспектив сталості такого росту. 

Бачення: Апостолівська ОТГ – громада, що дбає про екологію, відкрита до 
співпраці, у якій розвивається місцева економіка, яка спирається на власні ресурси, у 
якій розвинута інфраструктура (технічна та соціальна), а також створюються 
сприятливі умови для життя та діяльності.  

Даною стратегією визначено 5 Стратегічних цілей.  

Стратегічна ціль №1. Створення сприятливих умов для провадження 
промислової та розвитку сільськогосподарської діяльності.  

Операційні цілі: 

1. Створення сприятливих умов для створення та розвитку бізнесу в громаді; 

2. Створення місцевих спеціалізацій товарів та послуг; 

3. Інтеграція місцевого економічного середовища з метою покращення умов 
ведення бізнесу; 

4. Організація системи освіти та для осіб, які розпочинають економічну 
активність; 
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5. Підтримка розвитку малих спеціалізованих сільськогосподарських 
виробників. 

Стратегічна ціль №2. Покращення умов життя шляхом підвищення 
доступності та якості комунальних і соціальних послуг.  

Операційні цілі: 

1. Розбудова комунальної інфраструктури на сільських територіях громади; 

2. Підвищення доступності соціальних послуг; 

3. Покращення громадської безпеки; 

4. Збільшення надання транспортних послуг із обслуговування населення 
всередині громади; 

5. Розбудова та покращення якості мережі доріг; 

6. Підвищення якості освітньої інфраструктури; 

7. Покращення доступності та якості води; 

8. Забезпечення доступу до якісної освіти; 

9. Будівництво та модернізація спортивно-оздоровчої інфраструктури; 

10. Підвищення доступності пропозицій сфери культури.  

 

Стратегічна ціль №3. Зінтегрована громада та згуртоване суспільство – через 
розвиток соцільного капіталу 

Операційні цілі: 

1. Будівництво ідентичності громади; 

2. Підтримка сільських та місцевих ініціатив; 

3. Будівництво та поліпшення якості громадських місць як місць інтеграції та 
таких, що служать розвитку громадянського суспільства; 

4. Підтримка діяльності неурядових організацій та розвиток суспільної участі; 

5. Будівництво економічної спроможності самоврядування. 

Стратегічна ціль №4. Захист природних ресурсів і здоровя населення.  

Операційні цілі: 

1. Забезпечення належного рівня охорони здоровя мешканців громади; 

2. Розробка систем екологічно чистої утилізації відходів та стічних вод. 

Стратегічна ціль №5. Розвиток туризму. 

Операційні цілі: 

1. Проведення туристичних заходів діяльності; 

2. Поширення інформації про можливості туризму Апостолівської громади; 

3. Інституціна підтримка для розвитку туризму. 

 

3.2 Планувальна структура 

Природно-ландшафтні передумови, мережа поселень, транспортні та інженерні 
комунікації дозволяють визначити основні елементи планувальної структури у вигляді 
планувальних вісей і центрів. Розробці планувальної структури Апостолівської ОТГ 
передував аналіз природних умов і сформованої структури господарства і розселення. 

На території громади виділяються головні і другорядні планувальні елементи. 
Головна планувальна вісь ОТГ сформовані вздовж дільниці національної дороги Н-23 
державного значення. Другорядні планувальні осі формуються в основному вздовж Т-
04-43, Т-04-19 та інших доріг, забезпечують зв'язок всіх населених пунктів. 
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Схемою планування території ОТГ пропонується сільськогосподарський 
розвиток. Для реалізації цього проектними рішеннями передбачено розвиток 
існуючих промислових територій та виділення нових. Пропонується відновлення 
виробничих територій та біля Запорізьке та с. Новоіванівка запроектовано території 
для розміщення бойні. Проектом передбачено сміттєсортувальну станцію на схід м. 
Апостолово. Проектом передбачено но нові території під альтернативні джерела 
електроенергії: на північ та на схід від с. Запорізьке, на схід від с. Михайло-Заводське, 
на захід від с. Михайлівка, на північ від с. Камянка, на північ від с.Сергіївка, на 
південь від м. Апостолово, на схід від с. Перше Травня. 

 

3.3 Функціональне зонування території 

 Функціональне зонування території виконано на основі комплексної оцінки 
території, а також проектних рішень схеми планування території Дніпропетворської  
області, і передбачає раціональне та взаємопов'язане розміщення зон різного 
функціонального призначення. 

Для кожної функціональної зони проектом передбачається встановлення 
спеціального режиму використання території. 

Проектними рішенням передбачені наступні види переважного функціональних 
використання території: 

1. Сельбищна зона призначена для розміщення житлового фонду, громадських 
будівель та споруд, установ соціального, культурного та побутового призначення, 
внутрішньо-сельбищної вулично-дорожньої та транспортної мереж, зелених 
насаджень, окремих комунальних та промислових об’єктів, будівництво яких 
допускається поблизу житлової забудови.  

Зона громадської забудови. Проектом передбачається будівництво об’єктів 
соціальної сфери, а також реконструкцію громадських об’єктів. Площа проектної 
громадської забудови складає 2,8 га.  

2. Виробничі (промислові) зони  включають зони і ділянки підприємств по 
виробництву (бойні, свино-товарні ферми, молочно-товарні ферми) і переробці 
сільськогосподарської продукції, ремонту, технічному обслуговуванню і зберіганню 
сільськогосподарських машин і автомашин, ділянки комунально-складських та інших 
об’єктів, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомашин, інші виробничі 
території. 

Схемою планування території ОТГ передбачається реконструкція існуючих 
виробничих територій (недіючої свиноферми) під територію підприємств з класом 
санітарної шкідливості IV-ІІ. 

Проектом виділенні нові виробничі території площею 2,26 га, при цьому 
враховано ефективність їх зв'язків із сельбищними, рекреаційними та іншими 
територіями. На цих територіях можливе розміщення нових промислових підприємств 
І-V класу шкідливості. 

3. Комунально-складська зона – територія, призначена для розміщення груп і 
окремих підприємств, які забезпечують потреби населення у зберіганні товарів, 
комунальних і побутових послугах, із загальними для них об'єктами інженерно-
технічного і адміністративного забезпечення. 

На територіях комунально-складських зон можна розміщувати підприємства 
плодоовочевого господарства: загальнотоварні склади, розподільні холодильники, 
плодоовочеві бази, сховища овочів і фруктів, заготівельні підприємства 
напівфабрикатів та кулінарних виробів тощо; транспортного господарства: гаражі, 
станції технічного обслуговування автомашин, автозаправочні станції, трамвайні і 
тролейбусні депо, автобусні і таксомоторні парки тощо; об’єкти побутового 
обслуговування населення: фабрики-пральні, хімічного чищення одягу, ремонту 
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побутової техніки, одягу, меблів; комунального господарства: кладовища, парки 
дорожньо-прибиральних машин, бази експлуатації та ремонту жител, інженерних 
мереж тощо. 

Всі існуючі кладовища, які не мають нормативної санітарно-захисної зони до 
житлової та громадської забудови, залишаються без розвитку і проектним рішенням 
пропонується закривати. Тому проектом пропонуються нові ділянки під нові 
кладовища. Перша розташована на північний від с. Новосеменівка площею 6 га; друга 
на південь від с. Володимирівка площею 1,3 га; третя –  на південь від с. Шевченко 
площею 0.7 га; четверта на північ від с. Михайлівка площею 3,1 га; п’ята  північний-
схіж с. Запорізьке площею 3,9га.  

4. Зона ландшафтно-рекреаційна (території лісів, водного фонду, 
заболочення) 

Проектом передбачаються нові території для відпочинку населення площею 27,6 
га. 

У рекреаційній зоні пропонується розвивати короткочасний відпочинок 
місцевого населення та «зелений туризм», здійснення широкого обсягу 
лісовідновлювальних робіт. 

Встановлюється режим обмежено-господарського освоєння, що не допускає 
розвиток і розміщення будь-яких виробництв, а також інших видів використання 
природних ресурсів. 

Природоохоронна зона представлена водоохоронними зонами, прибрежними 
смугами річок і водойм, полезахисними лісополосами і заповідними об'єктами. 

5. Зона зовнішнього транспорту та зв’язку. Транспортна галузь є важливою 
складовою у структурі господарського комплексу. Її діяльність спрямована на 
задоволення потреб населення і підприємств ОТГ у якісному та безпечному 
обслуговуванні транспортними засобами. 

Проектні пропозиції щодо розвитку транспортної системи ОТГ передбачають 
розміщення в цій зоні доріг, станцій технічного обслуговування, автозаправних 
станцій.  

 
6. Зона сільськогосподарського використання. Пропонується в основному 

зберегти землі сільськогосподарського призначення, частково перевівши їх під інші 
види використання (виробничі, комунальні тощо). На цих територіях обмежена всяка 
діяльність, не пов’язана з сільськогосподарським виробництвом, не допускається 
відчуження сільськогосподарських земель та руйнування ґрунтового покрову, 
забруднення грунту, підгрунтових вод та повітря.  
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4. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

4.1 Чисельність та зайнятість населення (прогноз розвитку демографічного 
потенціалу) 

Прогноз демографічного розвитку населення Апостолівської ОТГ було 
розроблено екстраполяційним методом, що ґрунтується на прямому використанні 
лінійної функції, тобто даних про середньорічні абсолютні зміни чисельності 
населення за період або про середньорічні темпи росту чи зменшення кількості, 
вважаючи їх сталими на весь прогнозований період. Власне екстраполяційні методи 
органічно пов’язані з гіпотезою, що виявлені тенденції минулого збережуться і в 
майбутньому. Даний метод дає уявлення про динаміку демографічного явища, якщо 
розвиток буде відбуватися за траєкторією, яка склалася. 

Відповідно до існуючої ситуації кількість населення громади буде і надалі 
зменшуватись і у 2038 році досягне 23220 осіб.  

 

Таблиця 4.1.1 
Прогноз  демографічного розвитку Апостолівської громади у розрізі населених пунктів   

Ч.ч. Населений пункт   2023 2028 2033 2038 
1. м. Апостолове  13780 13480 13180 12890
2. с. Володимирівка 510 530 550 570
3. с-ще Жовте  740 670 610 550
4. с. Запорізьке  1210 1210 1200 1200
5. с. Кам′янка  1400 1330 1260 1190
6. с. Катеринівка  210 220 230 230
7. с. Михайлівка  1410 1390 1360 1340
8. с. Михайло-Заводське  970 1130 1320 1530
9. с. Новоіванівка  420 420 410 410
10. с. Новомар′янівка  60 50 50 40
11. с. Нова Січ 130 130 120 120
12. с. Новосеменівка  100 90 90 80
13. с. Перше Травня  880 890 910 920
14. с. Сергіївка  110 90 80 70
15. с. Слов′янка  120 110 90 80
16. с. Тарасо-Григорівка  40 40 40 40
17. с. Червона Колона  90 80 70 60
18. с. Шевченко  380 350 330 310
19. с. Широчани  560 630 710 800
20 с-ще Українка  790 790 790 790
 Разом по громаді 23910 23630 23400 23220

 

4.2 Обсяги будівництва об’єктів міжселенного обслуговування населення 

Як засвідчив проведений аналіз, існуючий стан соціальної інфраструктури 
Апостолівської ОТГ в основному  задовольняє потреби місцевого населення, але в 
деяких галузях культурно-побутового обслуговування знаходиться на низькому рівні.  

    Для забезпечення нормативних показників обслуговування населення на 
майбутнє в більшості випадків доцільніше та раціональніше розширювати і 
збільшувати ємкість уже існуючих закладів соціальної інфраструктури, 
покращувати їх технічний стан. Хоча в деяких випадках (адміністративний центр, 
найбільші за кількістю жителів населені пункти з наявністю значної кількості об’єктів 
соцкультпобуту, наявність місць прикладання праці, наявність аварійних об’єктів 
обслуговування населення) дійсно необхідно створювати нові заклади 
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життєзабезпечення населення. Особливо це стосується таких найважливіших сторін 
життя людей як медичне обслуговування, дошкільне та шкільне навчання та 
виховання молоді, пожежна безпека населення та їх майна. 

Основною, стратегічною метою розвитку Апостолівської ОТГ має бути 
підвищення рівня життя населення. На це мають бути направлені всі зусилля, 
матеріальні та фінансові можливості ОТГ. Для цього, зокрема, необхідно реалізувати 
такі заходи: 

 

1. Культурно-освітні заклади (Будинки культури, клуби, бібліотеки): 
Таким чином, для досягнення нормативних показників на перспективу у 

Апостолівській ОТГ необхідне будівництво (при потребі та за змогою) Центру 
дозвілля та відпочинку на 1220 місць у м. Апостолове, сільського клубу на 285 місць у 
с. Володимирівка (на даний час від існуючого клубу залишились руїни),  а також 
розширення існуючих сільських клубів (з капітальним ремонтом і 
термомодернізацією) у селах Михайлівка (+100 місць), Михайло-Заводське (+160 
місць),  Широчани (+80 місць), Перше Травня (+140 місць) і Запорізьке (+100 місць). 

          Також треба покращити матеріально-технічний стан більшості існуючих 
закладів культури, зокрема в селах Новоіванівка та Слов’янка. Термомодернізації та 
покращення технічного стану будівель і, особливо дахів, потребують більшість 
закладів культури громади.   

2. Заклади дошкільної та загальної середньої освіти (ЗДО і ЗЗСО) 
Основний напрямок розвитку та стратегічне завдання навчально-виховної галузі: 

приведення мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до 
демографічної та соціально-економічної ситуації в регіоні, підвищення якості та 
доступності надання освітніх послуг.  

На виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №988-р), одним з 
основних (наріжних) положень якої є «створення необхідних умов для навчання і 
виховання дітей молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, 
зокрема у сільській місцевості» (тобто початкова ланка освіти залишається без змін, а 
для учнів середнього та старшого шкільного віку забезпечується підвезення 
автобусами до т.зв. «опорних навчальних закладів» (ОНЗ) або ЗЗСО І-ІІІ ст. В 
Апостолівській ОТГ таким опорним навчальним закладом є ЗОШ №1  у м. 
Апостолове (з філіями у селах Володимирівці та Михайло-Заводському). 

Враховуючи вищезазначене, а також 41-но% наповнюваність шкіл громади (їх 
функціонування у статусі І-ІІІ  або І-ІІ ст. є економічно затратним),  відсутність у с. 
Новоіванівка дошкільного закладу, реалізація завдань оптимізації закладів дошкільної 
та загальної середньої освіти  Апостолівської  ОТГ вбачається у зниженні ступеня 
деяких шкіл і створенні навчально-виховного комплексу.  

Зокрема пропонується: 

1. У м. Апостолове збудувати ЗДО на 110 місць (6 груп: 2 ясельні групи по 15 
дітей + 4 дошкільні групи по 20 дітей). На даний час усі 3 існуючі ЗДО м. 
Апостолове переповнені на 123%: загалом не вистачає приблизно 110 місць; 

2. У с. Шевченко, де на даний час відсутні будь-які заклади дошкільної та 
загальної середньої освіти, створити НВК (ЗЗСО І ст. на 12 учнів зі структурним 
підрозділом ЗДО на 8 місць, або, у разі збільшення кількості дітей молодшого 
шкільного і дошкільного віку, ЗЗСО І ст. на 24 учні зі структурним підрозділом ЗДО 
на 12 місць) з організованим підвезенням учнів середніх і старших класів до ОНЗ у м. 
Апостолове;  
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3. У с-щі Жовте, де на даний час у ЗОШ І-ІІ ст. навчається 36 учнів - 21% від 
проектної місткості будівлі школи – 180 учнів, на перспективу пропонується 
реорганізувати цей навчальний заклад у ЗЗСО І ст. з підвезенням учнів середніх і 
старших класів Жовтого та Червоної Колони до ЗЗСО І-ІІІ ст. у с. Кам’янка. Для 
здійснення цього заходу потрібно буде, в першу чергу, виконати капітальний ремонт 
~11 км дороги, що з’єднує селище Жовте та Червону Колону із Кам'янкою; 

4. У с. Новоіванівка, де на даний час у ЗОШ І-ІІ ст. навчається 33 учні – 10% від 
проектної місткості будівлі школи – 320 учнів, на перспективу пропонується 
реорганізувати цей навчальний заклад у ЗЗСО І ст. з підвезенням учнів середніх і 
старших класів сіл Новоіванівка, Тарасо-Григорівка та Слов’янка до ЗЗСО І-ІІІ ст. у с. 
Кам’янка. Для здійснення цього заходу потрібно буде, як і у випадку з с-щем Жовте, в 
першу чергу виконати капітальний ремонт дороги, що з’єднує зазначені села з  
Кам’янкою; 

5. У с. Широчани, де на даний час у ЗОШ І-ІІ ст. навчається 54 учні - 17% від 
проектної місткості будівлі школи – 320 учнів, на перспективу пропонується 
реорганізувати цей навчальний заклад у ЗЗСО І ст. з підвезенням учнів середніх і 
старших класів сіл Широчани та Катеринівки до ЗЗСО І-ІІІ ст. у с. Михайлівка. Для 
здійснення цього заходу потрібно буде, в першу чергу, виконати капітальний ремонт 
дороги, що з’єднує  зазначені села з Михайлівкою; 

6. Задіяти, після кап. ремонту, існуючий «шкільний автобус» (на даний час 
перебуває на стадії списання) для підвезення школярів села Михайло-Заводське як по 
селу до ЗЗСО І-ІІ ст., так і до ОНЗ - ЗЗСО І-ІІІ ст.№1 у м. Апостолове.   

7. На виконання змін до Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017р.) про 
перехід до дванадцятирічної повної загальної середньої освіти, до вересня 2027 року 
пропонується забезпечити можливість одержання учнями шкіл після ІX класу 
профільної середньої освіти в ЛІЦЕЯХ, як окремих юридичних особах так і як 
структурних підрозділів опорних навчальних закладів загальної середньої освіти 
Апостолівської громади, а також у закладах спеціалізованої професійної освіти 
Дніпропетровської  області.          

Збережуть свій статус як ЗЗСО І-ІІІ ст. школи у м. Апостолове (№№ 3 і 4), у с-
щі Українка, с. Кам’янка, с. Михайлівка, с. Перше Травня та Запорізьке, а також як 
філії ОНЗ - ЗЗСО І-ІІ ст. у селах Володимирівка та Михайло-Заводське. 

                 
3. Заклади охорони здоров’я        

Мережа закладів охорони здоров’я Апостолівської ОТГ є добре розвиненою та 
рівномірно розміщеною. Головними ж проблемами існуючої мережі закладів охорони 
здоров’я громади є їх доступність (ураховуючи періодичність надання медичних 
послуг, соціально-демографічні характеристики населення, особливості розселення) і 
недостатня місткість як лікарні, так і 3-х (з 4-х) АЗПСМ згідно з нормами 
забезпечення населення.  

Тут доречно зауважити, що реформування галузі охорони здоров’я не 
відноситься до прямих повноважень ОТГ. Повноваження з реформування цієї галузі 
має Міністерство охорони здоров'я України. Воно здійснює кадрову політику у галузі, 
проводить усю організаційну та методичну роботу із здійснення медичної реформи, 
створює госпітальні округи і т.д. Завдання ОТГ у цій сфері зводиться до зміцнення 
матеріально-технічної бази медичних установ.  

Тим не менше, для втілення у життя основних положень, засад і вимог 
Державної програми з відбудови інфраструктури сільської медицини, Закону України 
«Про організацію та гарантії надання первинної медико-санітарної допомоги 
населенню в сільській місцевості», «Доступна медицина у сільській місцевості» 
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(«мешканці кожного села України повинні мати змогу отримувати медичну допомогу 
за місцем проживання»), на території Апостолівської ОТГ  пропонується: 

1. Збільшити можливості (збільшення кількості ліжок) ЦРЛ у м. Апостолове  
з 200 до 300-х ліжок (для задоволення потреб громади) з урахуванням 40-ка ліжок 
денного стаціонару 4-х існуючих АЗПСМ (за новою термінологією АГ та АМ) 
Апостолівської ОТГ. Добудова нового корпусу приміщень або блоку приміщень на 
100 ліжок стаціонару;  

2. Збільшити можливості Апостолівської міської лікарської амбулаторії №1 
(«Ц – центр ПМД») на 220 відв./зміну (зі 120 до 340); 

3. Збільшити можливості СЛА ЗПСМ («АГ» - амбулаторія групової 
практики) в с. Михайлівка на 34 відвідувань в зміну (з 21 до 55 відв./зміну);  

4. Збільшити можливості АЗПСМ («АГ» - амбулаторія групової практики) в 
с. Запорізьке на 47 відвідувань в зміну (з 25 до 72  відв./зміну);  

 

Примітки:  

а. Тип «Ц» - центр ПМД - регулярне місце надання ПМД не менше ніж сімома 
лікарями, розташоване в межах центральної ТД;  

б. Тип «АГ» - амбулаторія групової практики - регулярне місце надання ПМД 
не менше ніж двома лікарями, розташоване в межах центральної ТД або периферійної 
ТД першого порядку;  

в. Тип «АМ» - амбулаторія моно-практики - регулярне місце надання ПМД 
одним лікарем, розташоване в межах периферійної ТД другого порядку;  

г. Тип «ПЗ» - пункт здоров’я - нерегулярне місце надання ПМД, розташоване 
на території периферійної ТД першого або другого порядку як додаткова 
інфраструктура.  

5. На даний час на території Апостолівської ОТГ відсутні заклади соціального 
захисту, стаціонарного догляду, постійного проживання та обслуговування соціально 
незахищених непрацездатних верств населення похилого віку та осіб з інвалідністю. 
Це не задовольняє нормативних потреб ОТГ і району у даних закладах. Тому 
пропонується створити заклади соціального захисту (Будинки-інтернати для 
ветеранів війни, праці, одиноких непрацездатних гомадян, осіб з інвалідністю) у м. 
Апостолове на 200 місць (можливо, як варіант, у приміщенні колишньої Лінійної 
лікарні ст. Апостолове), у с. Кам’янка на 80 місць, у с. Михайлівка на 80 місць, у с. 
Запорізьке на 60 місць,  у с-щі Українка на 40 місць, у с. Володимирівка на 20 
місць, у с-щі Жовте на 40 місць і у с. Михайло-Заводське на 40 місць.  

Для організації будинків-інтернатів можна використати, як варіант, 
приміщення колишніх сільських рад або інших вільних приміщень (наприклад шкіл, 
клубів…), провівши там ремонт чи  реконструкцію.  

6. Провести  поточний (чи капітальний) ремонт СЛА у селах Кам’янка,  
Запорізьке, Михайлівка, а також ФП (мед.пунктів) у селах Перше Травня і Тарасо-
Григорівка. 

                 

4. Протипожежні заходи 

При розробленні Схеми планування території громади, у т.ч. протипожежних 
заходів, враховувались вимоги ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. 
Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 (табл.6.1),  критеріями утворення державних пожежно-
рятувальних підрозділів (частин) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
в адміністративно-територіальних одиницях, визначається кількість і тип пожежних 
автомобілів, а також місце розташування пожежних депо. Зокрема, пожежні депо 
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розміщуються в населених пунктах з розрахунку: кількість мешканців до 1 тис. чол. - 
1 машина, від 1 до 7 тис. жителів – 2 машини; від 8 до 20 тис жителів – 1 машина на 4 
тис. чол.; від 21 до 50 тис. жителів – 1 машина на 5 тис. чол.; більше 51 тис. жителів – 
1 машина на 6,5 тис. чол. При цьому радіус обслуговування пож. депо по дорогах 
загального користування не повинен перевищувати 3 кілометри. Якщо в зоні виїзду 
підрозділу (частини) розміщуються промислові підприємства, радіус обслуговування, 
залежно від категорії виробництва, становить до 2 або 4 кілометри. 

Також для визначення місць розташування пожежних депо повинні 
враховуватися нормативи прибуття пожежно-рятувальних підрозділів (частин) до 
місця виклику. Вони не повинні перевищувати: на території міст - 10 хвилин; у 
населених пунктах за межами міста - 20 хвилин. З урахуванням метеорологічних 
умов, сезонних особливостей та стану доріг нормативи прибуття можуть бути 
перевищені, але не більше ніж на 5 хвилин. 

  Для забезпечення нормативних радіусів обслуговування пожежних депо 
(підрозділів) Апостолівської ОТГ необхідно створити їх мережу. Втілення цих 
пропозицій в життя повинно стати одним з пріоритетних завдань у подальшій 
розбудові території, оскільки в Апостолівській ОТГ на даний час функціонує лише 1 
пожежно-рятувальне депо (підрозділ). Для покращення ситуації потрібно створити 
нові пожежні депо (підрозділи) і забезпечити їх необхідною кількістю автомобілів 
згідно з нормами забезпечення. Для цього, крім  наявного пожежно-рятувального депо 
(підрозділу) - 2 автомобілі, створити ще 14 пожежних депо (підрозділів), 
розрахованих на 20 автомашин – див. Додаток 3 до Схеми планування території 
Апостолівської ОТГ. 

 Отже, 1 існуюче +  14 нових = 15 пожежних депо (підрозділів). 
 

4.3  Територіальна організація оздоровчо-рекреаційної та туристичної системи 

Даним проектом території лісових масивів та береги водойм, об’єкти природно-
заповідного фонду визначені як придатні для організації оздоровчо-рекреаційної 
діяльності. 

Території проектних рекреаційних зон належить віднести до земель 
рекреаційного призначення з відповідними режимами господарської діяльності, 
передбаченими Земельним Кодексом. До земель рекреаційного призначення належать 
землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та 
проведення спортивних заходів (ст. 50 Земельного кодексу). 

Згідно ст.74 Земельного кодексу на землях рекреаційного призначення 
забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню. 

Землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації 
масового відпочинку населення і туризму, проведення спортивних заходів,  
включаються до складових структурних елементів екомережі (ст.5 Закону України 
«Про екологічну мережу України»). 

  
Тривалий відпочинок 

Аналіз рекреаційних ресурсів регіону свідчить про відсутність потенціалу для 
розвитку рекреаційної сфери у частині стаціонарної рекреації. 

Однак, необхідно враховувати, що задоволення потреб населення громади в 
довготривалому відпочинку й туризмі можливо здійснювати за межами 
Апостолівської ОТГ –  в рекреаційних районах державного та міжнародного значення 
(узбережжя Чорного і Азовського морів, Карпати і Прикарпаття, Шацькі озера, 
Асканія-Нова, Канів, Кам’янець-Подільський тощо), а також в інших країнах. 

Крім того, поруч з Апостолівською ОТГ розташоване Каховське водосховище, 
на берегах якого розміщуються бази відпочинку та дитячі оздоровчі заклади.  
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Короткочасний відпочинок 

Розрахунок потреби населення в місцях короткочасного відпочинку (пляжі, 
лісопарки, ліси, колективні сади та дачі) згідно існуючих методичних матеріалів 
приймається диференційовано в залежності від розмірів населених пунктів та їх 
господарського профілю. Питома вага потенційних короткочасно відпочиваючих в літній 
день «пік» для для малих міст і селищ міського типу - 15 % та для сіл - 7 %. 

Нижче наведено розрахунок потреби населення Апостолівської ОТГ у 
короткочасному відпочинку. 

Таблиця 4.3.1.  
Потреба населення у короткочасному відпочинку на розрахунковий період  

Перспективне населення 2038р. (тис.чол) 
Потреби у короткочасному відпочинку населення 

2038р. (тис.місць) 

Всього міське сільське Всього міське сільське 

23,2 14,2 9,0 2,7 2,1 0,6 
 

 
Розрахунок потреби в територіях для організації зон короткочасного відпочинку 

здійснений з врахуванням норми території на одного відпочиваючого 500-1000 м2 
(ДБН Б.2.2-12:2018, п.8.4.2.), у тому числі, площа території, яка інтенсивно 
використовується для активних видів відпочинку, - не менше 100 м2 на 1 відвідувача. 

Загальна потреба у територіях короткочасного відпочинку для населення 
Апостолівської ОТГ становить не менше 135 га, з них територій для активних видів 
відпочинку – 27 га для населення. 

При проведенні рекреаційного районування Апостолівської ОТГ, виділенні 
рекреаційних зон враховувалась природна складова. Вибір територій для виділення 
таких територіальних одиниць зумовлений пейзажними та ландшафтними 
особливостями, які повинні характеризуватися мальовничістю та естетичним 
різноманіттям. Найбільш привабливими є долини річок, їх схили, тераси, береги 
водойм, ліси, об’єкти природно-заповідного фонду.  

Схемою планування території пропонується організація наступних рекреаційних 
зон для короткочасного відпочинку: 

 м.Апостолове – рекреаційні зони біля ставків; 
 с.Кам’янка - зона відпочинку на р.Кам’янка, парк відпочинку; 
 с.Запорізьке - відпочинковий простір біля ставка; 
 с.Сергіївка – рекреаційна зона вздовж струмка. 

В зонах короткочасного відпочинку передбачається проведення заходів із 
благоустрою території з прокладанням доріг, можливість створення велосипедних, 
кінних, пішохідних стежок, організацією облаштованих місць для проведення 
пікніків, сезонної торгівлі та громадського харчування, тощо. Необхідно організувати 
прибирання території відповідно до вимог пп. 4.2-4.12 Державних санітарних норм та 
правил утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 
17.03.2011р. № 145. 

Шляхом створення рекреаційних зон планується впорядкувати потоки 
рекреантів в межах громади, створити території, обладнані інфраструктурними 
елементами в достатньому обсязі, в межах яких рекреанти зможуть проводити свій 
вільний час, якнайменше шкодячи іншим територіям, не призначеним для цього. Таке 
впорядкування сприятиме кращому збереженню природоохоронних територій, на яких 
рекреація шкодить природному стану ландшафтів.  
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Розвиток туризму 
Туризм – це одна з унікальних галузей сучасної економіки, націлена на 

задоволення потреб людей, поліпшення якості життя населення, захист довкілля та 
культурної спадщини. Історико-культурна спадщина належить до найцінніших 
надбань людства. Вона зосереджує в собі кращі здобутки, є золотим скарбом народу. 
Велику роль у процесі залучення кожної людини та суспільства в цілому до системи 
загальнолюдських цінностей, колективної історичної пам’яті, соціального досвіду 
попередніх поколінь відіграють екскурсії. Враховуючи туристичний потенціал 
регіону, даним проектом пропонується активний розвиток цієї галузі.  

Базуючись на Законі України «Про туризм» за функціональними особливостями 
місць перебування туристів визначені  наступні основні види туризму для 
Апостолівської ОТГ: 

 культурно-пізнавальний – здійснюється переважно у історичних населених 
місцях, на територіях розташування пам’яток історико-культурної спадщини, 
етнографічних об’єктів, народних традицій та інших об’єктів пізнання; 

 рекреаційно-оздоровчий – в місцях в місцях масового короткочасного 
відпочинку в зелених зонах та на природних територіях; 

 екологічний (зелений) – на територіях природно-заповідного фонду; 
 сільський (в тому числі агротуризм) – в сільській місцевості. 

Природничий туризм - це світове явище, яке швидко розвивається в усьому світі. 
Втім, прибутковим у довгостроковій перспективі він може бути тільки тоді, коли 
матиме стійку і збалансовану систему управління. Коли люди, котрі отримують 
вигоду від туризму, почнуть це усвідомлювати, він стане стимулом для збереження 
природи. 

В організації відпочинку і туризму в межах Апостолівської ОТГ особлива роль 
належить лісам та водним об’єктам. Варто ширше використовувати потенціал водних 
об’єктів шляхом обладнання відповідних територій для короткочасного відпочинку. 
Більшість рекреаційних зон планується розмістити на берегах водойм або поблизу них 
завдяки мікрокліматичному комфорту, мальовничому ландшафту берегів, можливості 
займатися різноманітними видами спорту. Для цього необхідне вивчення берегових 
смуг водних об’єктів, аналіз наявних річкових пляжів, забезпечення транспортної 
доступності, наявність інженерної інфраструктури та їх санітарно-гігієнічний стан. 

В центрі м.Апостолове планується будівництво парку відпочинку та активного 
дозвілля на ставках. В селі Запорізькому також передбачається створення центру 
відпочинку з попередньою рекультивацією ставка. 

Цікавими для розвитку екологічного, наукового та пізнавального туризму є деякі 
об’єкти природно-заповідного фонду. При освоєнні цих територій необхідно 
дотримуватись нормативів екологічно-допустимої ємності території, щоб не 
порушити зв’язки в природних екосистемах, не допустити їх перевантаження. 
Розвиток туризму на території об’єктів природно-заповідного фонду вимагає ретельно 
продуманого підходу до використання цінних та вразливих природних ресурсів. 
Розвиток туризму та відпочинку на цих територіях має бути стійким, тобто будь-які 
форми освоєння територій мають забезпечувати тривале збереження природних 
ресурсів і культури, бути соціально та економічно прийнятними і справедливими.  

Екотуризм можна визначити як природний туризм, який сприяє збереженню 
природи. На територіях із належним управлінням, де процвітає екотуризм, існує 
правильний баланс між використанням та збереженням.  

Для успішного розвитку екотуризму у довгостроковій перспективі потрібно 
слідувати наступним принципам:  

• Екотуризм повинен бути спрямований на збереження природи.  
• Необхідним є розвиток культурно та економічно чутливого суспільства.  
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• Екотуризм має бути організований таким чином, щоб місцеві громади стали 
менш залежними від незбалансованих форм землекористування. Це також 
підвищить обізнаність щодо важливості збереження природи.  
• Екотуристичні компанії, як в державному, так і в приватному секторах, повинні 
мати екологічну стратегію, при цьому необхідна наявність кваліфікованого 
персоналу.  
• Туроператори та туристи мають вимагати підвищення екологічних стандартів 
до їхніх партнерів, готелів і транспортних організацій.  
• Необхідно надавати достовірну інформацію та високоякісні послуги.  
• Планування та належне управління є важливими для довгострокового успіху.  
• Захист довкілля ґрунтується на фінансовій спроможності управління як у 
державному, так і в приватному секторах.  
Для організації на запропонованих територіях рекреаційних зон короткочасного 

відпочинку необхідно виконати заходи з благоустрою та інженерно-транспортного 
облаштування: організувати систему дорожньої мережі, провести маркування трас, 
визначити місця для розпалювання вогнищ та збирання побутових відходів, 
встановлення питних фонтанчиків, туалетів, навісів від дощу. 

Перспективною є також організація сільського туризму в ОТГ, що останнім 
часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися в багатьох європейських 
країнах. Це потребує менших капіталовкладень з боку органів влади та інвесторів, а в 
першу чергу вимагає ініціативи місцевого населення, оскільки передбачає 
використання вже існуючої інфраструктури сільських населених пунктів, наявних 
помешкань сільських господарів, залучення до роботи у цій сфері пенсіонерів, 
безробітних. Завдяки даному виду туризму можна поліпшувати життя сільського 
населення, воно може одержувати додаткові доходи, задовольняючі потреби 
бажаючих відпочивати в екологічно чистій сільській місцевості. Одночасно село 
підніматиметься до нового вищого ступеня розвитку. 

Сільський туризм — це форма проведення вільного часу у вигляді стаціонарного 
відпочинку, основною послугою якого є надання туристам тимчасового проживання в 
сільських будівлях (агросадибах). Агросадиба — це житлове приміщення, що 
знаходиться в сільській місцевості, пристосоване для проживання туристів і належить 
на правах приватної власності господарю, який займається сільськогосподарською 
діяльністю або зайнятий у сфері обслуговування чи соціальній сфері села. До 
додаткових послуг можна віднести пішохідні прогулянки, кінні прогулянки, спортивні 
та оздоровчі подорожі, полювання та рибальство, збір ягід і грибів тощо. 

Цей вид туризму, сприяючи розвитку малого бізнесу в аграрних регіонах, дає 
можливість міським жителям відпочити в сільській місцевості на природі, позбутися 
стресів, відвідати місцеві пам'ятки, ознайомитися з побутом сучасних сільських 
мешканців та народними традиціями, які вони зберігають, а за бажання - взяти участь 
у сільськогосподарських роботах. 

Сільський туризм може розвиватися при тісній співпраці зацікавлених селян, які 
надають туристичні послуги, з органами місцевого самоврядування. Саме місцева 
влада повинна забезпечити високу якість туристичних послуг та відповідну 
комунальну інфраструктуру (дороги, стоянки, централізоване водопостачання та 
водовідведення, телефонізацію, безпеку тощо). ОТГ, розвиваючи сільський туризм, 
повинна запропонувати широкий вибір приватних садиб, магазинів, спортивних і 
рекреаційних об'єктів і супутніх послуг. 

З метою поширення та популяризації місцевих ремісничих традицій (кераміка) 
пропонується в с.Кам’янка організувати центр екотуризму та традиційних ремесел.  
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У селищі Жовтому функціонує Місцевий центр народної творчості та художньої 
самодіяльності. Передбачається, що двічі на рік тут проводиметься вернісаж місцевих 
майстрів. 

Туризм та екскурсії – активний засіб пізнання навколишнього світу, формування 
кругозору, підвищення рівня знань, естетичних і культурних смаків громадян та 
гостей України. Вони ознайомлюють з історичними, культурними, природними 
пам’ятками, тисячолітніми сторінками духовності українського народу.   

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення і для розвитку 
Апостолівської ОТГ. Фахівцями історико-краєзнавчого музею села Кам’янка 
розроблені екскурсійні маршрути для ознайомлення туристів з культурою, історією та 
природними особливостями краю.  

 
Туристична екскурсія «Подорож у просторі та часі»-1 
Маршрут розрахований на один день і складається з наступних пунктів. 

1. Виїзд із м.Апостолове. 

2. Старогрушівський цвинтар на березі Каховського водосховища. 

3. Зимівник Петра  Калнишевського. 

4. Корчма-музей. 

5. Мальовничий каньон в усті річки Кам’янка. 

6. Водоспад на річці Кам’янка. 

7. «Відьомський круг» у селі Кам’янка. 

8. Екскурсія розрахована на 4 годин, загальний кілометраж становить 80 км. 

 

Туристична екскурсія «Подорож у просторі та часі»-2 
Маршрут розрахований на один день і складається з наступних пунктів. 

1. Товста могила у селі Кам’янка (виїзд). 

2. Закам’янілі залишки великого Сарматського моря у селі Кам’янка. 

3. Водоспад на річці Кам’янка у селі Токівське. 

4. Мальовничий каньон в усті річки Кам’янка. 

5. Старогрушівський цвинтар на березі Каховського водосховища. 

Екскурсія розрахована на 6 годин, загальний кілометраж становить 60 км. 

 
Туристична екскурсія «Козацькими шляхами» 
Маршрут розрахований на один день. 

Об’єкти показу: 

1. Село Кам’янка: 

- Костянтинівський козачий зимівник 

- Залишки козацької архітектури 

- Степова криниця 

2. Село Червоний Запорожець: 

- Козацький колодязь 

3. Село Токівське: 

- Корчма-музей 
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- Козацький хрест 

4. Село Михайло-Заводське: 

- Церква Успіння Пресвятої Богородиці, козацьке бароко 

Екскурсія розрахована на 3 годин, загальний кілометраж становить 57 км. 

 
Туристичні маршрути з території Апостолівської об’єднаної 

територіальної громади по території Дніпропетровської  області: 
 
Маршрут 1 
Апостолівська ОТГ – м.Дніпропетровськ – с.Петриківка 
Мерефо-Херсонський міст - візитна картка Дніпропетровська. Він є єдиним в 

Європі мостом, який має не пряму, а звивисту траєкторію. Саме це робить масивну 
споруду схожою на витончене мереживо. А коли під час сходу або заходу сонця міст 
відображається в Дніпрі - його вигини, з'єднуючись з відображенням на поверхні 
води, утворюють закільцьовані візерунки. Мерефо-Херсонський міст є залізничним - 
до слова, найдовшою спорудою такого роду в Європі! 

Пару століть назад вся Петриківка була музеєм під відкритим небом: хати-
мазанки розписувалися яскравими квітковими орнаментами не тільки всередині, а й 
зовні, тому погляд невимушено чіплявся за ці яскраві деталі. Дощі змивали малюнки, 
а господині відновлювали їх вже з новим сюжетом. Примітно, що в Петриківці 
малювали не тільки пензликами, а й просто пальцями. Звідси і така обтічність 
настінних фантазій, і висока оцінка ЮНЕСКО - згідно з рішенням цієї міжнародної 
організації, розпис було внесено до списку всесвітньої культурної спадщини. Сьогодні 
в селищі діє Музей народно-прикладного мистецтва, а при ньому ще й фабрика-
майстерня. Спланувавши день свого візиту, можна познайомитися з незвичайною 
технікою малювання на практиці - на одному з майстер-класів, які тут регулярно 
проводяться. 

 
Маршрут 2 
Апостолівська ОТГ – м.Кривий Ріг 
Об’єкти показу: архітектурні пам’ятки міста, Глеєватський кар’єр, відвали шахти 

Гігант-Глибока, водоспад «Білі камені». 
м.Кривий Ріг – туристична «техномекка». Масштаби індустріальних ландшафтів 

міста не мають рівних в Україні. У Кривому Розі є три центри міста. З розвитком 
промисловості центр щоразу переносили в нове місце, лишаючи на попередньому 
місці старі адмінбудівлі. Архітектура міста подекуди збереглася з 1930-х років. Місто 
простягається на 126 кілометрів і є найдовшим в Україні. Це обумовлено покладами 
руд, які розтягнулися вздовж долин річок Інгульця та Саксагані. Для забезпечення 
швидкого перевезення великої кількості робітників у радянських містобудівників 
виникла ідея зробити в місті підземний трамвай. Він і досі залишається основною 
транспортною системою Кривого Рогу. 

Глеєватський кар’єр у Кривому Розі розтягнувся на чотири кілометри в довжину 
і займає площу понад 500 гектарів – це можна порівняти з площею кількох 
невеличких сіл. Сьогодні його днище видніється на півкілометровій глибині. Гірничі 
роботи тут ведуть одночасно на 22-х горизонтах і планують заглибитися ще вдвічі. 

Відвали шахти Гігант-Глибока та навколишні діючі кар’єри – ще один пункт 
туристичного маршруту Кривбасом. 

Серед архітектурних та природних пам'яток Кривого Рогу найбільш 
незвичайним є чудовий водоспад «Білі камені» на річці Інгулець - перлина всієї 
Дніпропетровської області. Білі пінисті потоки води, гострі камені в оточенні зелених 
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лісів приваблюють безліч відпочиваючих. І хоча цей водоспад утворився не без участі 
людини, він, безперечно, вважається одним з найкрасивіших у всій Україні. На 
відміну від інших водоспадів, яким тисячі, а може, й більше літ, «Білим каменям» 
всього трохи більше 80 років. Адже утворився він разом з будівництвом на річці 
Інгулець металургійного заводу. З 12-метрової висоти обрушуються холодні води 
ледачого і неспішного Інгульця, перетворюючись в чудовий білий водоспад. Навіть 
взимку, в найлютіші морози, бурхливий потік не замерзає, а струмує по обледенілому 
 камінню і бурульках,  що нагадують  звисаючі сталактити таємничих печер. 
Можливо, саме завдяки таким чудесам природи водоспад й отримав свою назву «Білі 
камені». Хоча існує ще одна версія, що нагадує про природу річки та її пороги: світлі 
камені і гранітні утворення, які виступають на місці утворення водоспаду, що також 
могло послужити назвою. 

Неподалік від водоспаду знаходиться залізничний міст, зведений в 
дев'ятнадцятому сторіччі. Колись він просто з'єднував два береги просторого 
Інгульця, а сьогодні ще й розкриває всю пишноту Кривого Рогу і його околиць. З 
лівого боку панорама величезного сучасного міста, а з правого тиха природа 
Дніпропетровської області і надзвичайна її пам'ятка - водоспад «Білі камені». 

 
Маршрут 3 
Апостолівська ОТГ – м.Новомосковськ - с.Знаменівка 
Об’єкти показу: Козацький дерев'яний храм без цвяхів, ландшафтний заказник 

Солоний лиман.  
Вже понад 200 років в місті Новомосковську підносяться куполи Свято-

Троїцького собора.  Це був останній храм, який споруджували козаки перед 
скасуванням Запорізької Січі. Створюючи шедевр дерев'яного зодчества, воїни 
Христові спробували зберегти для нащадків часточку православної віри. Тому храму  
подібного у світі немає.  Будувався храм за всіма канонами дерев'яного зодчества. 
Основним пристосуванням для заготівлі брусів була сокира. Як вдалося досягти 
майстрам  такої високої точності у виготовленні деталей храму, й нині залишається 
загадкою. Цим унікальність церкви не обмежується. До цих пір нащадки 
захоплюються красою Свято-Троїцького собору і дивуються тому, як можна було 
звести храм без жодного цвяха. Адже причиною всьому було рішення запорожців про 
те, що «не годиться в храмі Спасителя, розіп'ятого на хресті, в дерево забивати залізні 
цвяхи» - всі кріплення в ньому виконані філігранно підігнаними шипами. 
Саме будівництво було розпочато в 1775 році під керівництвом майстра Іоакима 
Погребняка і тривало до 1778 року. Це складна дев'яти-зрубна і надзвичайно велика 
для дерев'яної дев'ятикупольна будівля. Пізніше, на початку XIX ст. перед собором 
була побудована дзвіниця. Разом з собором вона створила  видатний ансамбль 
дерев'яної архітектури Лівобережної України. 

Найбільше солоне озеро в Україні розташоване під Новомосковськом. Для 
регіону, віддаленого від моря на 300 км, такий лиман – неабияка екзотика. Мертва на 
перший погляд вода, позбавлена великих рослин, риб та інших видимих оку водних 
мешканців, насправді кипить незримим життям: міріади різноманітних водоростей та 
дрібних рачків. Теплі мілководдя, насичені мікроскопічним життям є ідеальним 
місцем для харчування водоплавних птахів, найперше – куликів. А великий острів 
посередині лиману – традиційне місце для пташиних колоній. У посушливе літо 
прогріта сонцем вода випаровується, а важкі солі залишаються у водоймі й поступово 
накопичуються. Грязі Солоного озера використовують у лікувальних цілях – у 1930-х 
роках на його берегах збудували єдину в Степовому Придніпров’ї бальнеологічну 
лікарню-санаторій.  
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Солоний лиман є ландшафтним заказником загальнодержавного значення, в 
якому охороняються як саме озеро, і так і всі організми, що його населяють. Лиман, 
зокрема, є важливим місцем гніздування птахів. 

 
Маршрут 4 
Апостолівська ОТГ – м.Дніпродзержинськ 
У місті розташований музей Дніпровського металургійного комбінату. Біля 

музею, який облаштовано в старовинній будівлі колишньої управи, відкрили 
майданчик заводського обладнання, яке раніше стояло в цехах заводу. Сьогодні тут 
можна простежити історію індустріального розвитку міста: експозиція містить 
верстати, імпортовані ще царською Росією. З майданчика відкривається панорама 
діючого комбінату. 

За квартал від індустріальної експозиції "причаївся" старовинний готичний 
костел св.Миколая, збудований за кошти працівників Дніпровського заводу 1897 
року.  

 
Маршрут 5 

Апостолівська ОТГ – с.Токівське Апостолівського району 
Токівський водоспад. Поміж багатьох річок на півдні Середнього Придніпров’я 

тільки річці Кам’янці пощастило мати власний водоспад. Він вважається 
наймальовничішим, найпривабливішим природним об’єктом в області. Єдиний на 
Дніпропетровщині шестиметровий водоспад утворився на виступах червоного граніту 
між селами Токівське і Шолохове. Він є пам'яткою природи й охороняється. Водоспад 
є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів та автотуристів, а з 2008 року на 
схилах річки Кам'янки проводиться щорічний фестиваль шанувальників мотоскутерів 
"Шолоховські водоспади", приурочений до Дня Конституції України. 

Загальносвітові тенденції розвитку туризму свідчать про значні переваги для 
місцевих громад від планування та реалізації туристичних продуктів на своїй 
території. На сьогоднішній день туризм характеризується такими позитивними 
рисами: 

– високою прибутковістю; 
– стійкістю до несприятливої світової кон’юнктури; 
– різноманітністю ресурсної бази; 
– мультиплікаційним ефектом в економіці; 
– є джерелом поповнення місцевих бюджетів та створення нових робочих місць. 
– сприяє відродженню місцевих культурних цінностей, розвитку народної 

творчості, традицій, звичаїв та ремесел. 
 
4.4 Розвиток дорожньо-транспортної мережі 

Проектні пропозиції щодо розвитку транспортної системи Апостолівської ОТГ 
включають два рівні задач – державного та місцевого.  

Заходи щодо розвитку загальнодержавних мереж прийняті відповідно до державних 
програм розвитку та «Схеми планування території Дніропетровської області». Програма 
розвитку місцевих мереж  розробляється з урахуванням проектних ріщень  щодо 
адміністративно-територіального устрою, соціально-економічних показників громади,  
функціонального зонування території, пропозицій адміністрації тощо. 

Також враховуються рішення Генеральних планів населених пунктів ОТГ,  
пропозицій громади, а також чинників з розвитку адміністративно-територіального 
устрою, соціально-економічних показників,  функціонального зонування тощо.    
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Автомобільні дороги 
Основними принципами розвитку автодорожньої інфраструктури Апостолівської 

ОТГ  є: 
 розбудова мережі автомобільних доріг загального користування у відповідності 

до державних програм розвитку,  в т.ч. затверджених стратегічних планів сталого 
розвиткуАпостолівської  ОТГ;  

 покращення організації та безпеки руху за рахунок будівництва транспортних 
розв’язок та інженерно-транспортних споруд через магістральні залізниці з закриттям 
залізничних переїздів в одному рівні;   

 максимально можливе винесення інтенсивного руху транспорту, особливо 
вантажного, поза межі сельбищної території населених пунктів;  

 поліпшення технічного стану автодорожньої мережі та підвищення її пропускної 
здатності; 

 реконструкція автомобільних доріг та інженерно-транспортних споруд; 
 будівництво шляхопроводів через залізницю з закриттям залізничних переїздів в 

одному рівні.   
                                                                                     

Пропозиції щодо реконструкції та будівництва мережі автодоріг загального 
користування 

  
Автомобільні дороги державного значення 

1. Національна Автодорога Н-23 /Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя/ 
По її трасі в межах Апостолівської ОТГ передбачено  – будівництво шляхопроводу 

на перетині з залізничними коліями за напрямком Апостолове – Снігурівка – Херсон з 
закриттям залізничного переїзду в одному рівні.  

  
2. Територіальна автодорога Т-04-19 /П’ятихатки – Апостолове – Зеленодольськ/ 

По її трасі в межах Апостолівської ОТГ передбачено:  
- будівництво нового напрямку -  південно-східного обходу  м.Апостолове. 

Трасування дільниць  намічено Схемою планування території  Дніпропетрівської  області 
та генеральним планом м.Апостолове з метою виведення транзитних потоків з населеного 
пункту. Відповідно з цим, дільниці обходу проектуються за статусом територіальної 
автодоріг, за параметрами II технічної категорії.  Загальна  протяжність дільниць, що 
намічені до будівництва   в межах Апостолівської ОТГ  орієнтовно визначена – 14,0 км. 

 після проведеного будівництва обходу с.Апостолове - зміна статусу існуючого 
напрямку автодороги Т-04-19 в межах м.Апостолове з територіальної державного 
значення на районну місцевого значення. Протяжність - 3,2 км;  

 реконструкція існуючих дільниць автодороги Т-04-19 з доведенням технічних 
параметрів з ІV до III технічної категорії- 37,1км.  

 будівництво транспортних вузлів в різних рівнях (3 од.) та шляхопроводу через 
залізницю (див.нижче)  

Довжина територіальної автодороги Т-04-19 зміниться з 44,6км до 55,4 км. 

Інститутом УКРНДПІЦИВІЛЬБУД пропонується альтернативний варіант обхідної 
траси – ближче до південної межі міста, з можливістю обслуговування прилеглих міських 
територій. Остаточний варіант траси має  бути вибрано в процесі виготовлення  проектної 
документації (ТЕО).   

3. Територіальна автодорога Т-04-43  /Т-04-47/ - Сергіївка - /Н-23/ - без заходів . 
  

Автомобільні дороги місцевого значення 
4. Будівництво та реконструкція автодоріг загального користування місцевого 

значення; 



 

 

139 

5. Будівництво нових напрямків автодоріг відповідно до інфраструктурного розвитку 
території ОТГ; 

6.  Поточний ремонт автодоріг місцевого значення відповідно соціальних програм 
розвитку; 

7. Зміна статусу дільниць автомобільних доріг місцевого значення після будівництва 
нових напрямків;  

9. 8.  Будівництво шляхопроводів на перетині з магістральними залізничним 
напрямками з закриттям залізничних переїздів в одному рівні – 2 од.(див.нижче).  

10. Інженерно-транспортні споруди 
11. Будівництво транспортного вузла в різних рівнях з підключенням місцевої 

мережі на перетині національної автодороги Н-23 /Кропивницький - Кривий Ріг - 
Запоріжжя/ з залізничними коліями за напрямком Апостолове – Снігурівка – Херсон з 
закриттям Апостолове по трасі територіальної автодороги Т-04-19 /П’ятихатки – 
Апостолове – Зеленодольськ/ - 3 од., в т.ч. :залізничного переїзду в одному рівні. 

12. Будівництво транспортних вузлів в різних рівнях в комплексі з 
будівництвом південно-східного обходу м. 

 на примиканні до існуючого напрямку автодроги Т-04-19 в районі 
населеного пункту с.Михайло-Заводське; 

 на перетині з обласною автодорогою місцевого значення О-040101; 
 на перетині з національною автомобільною дорогою Н-23; 

13. Будівництво шляхопроводу в комплексі з будівництвом південно-східного обходу 
м.Апостолове по трасі територіальної автодороги Т-04-19 /П’ятихатки – Апостолове – 
Зеленодольськ/ на перетині з залізничним напрямком Кривий Ріг – Запоріжжя; 

14.   Будівництво шляхопроводу на перетині з залізничним напрямком Апостолове – 
Снігурівка – Херсон на місці існуючих залізничних переїздів по автодорозі  С-040103; 

15.   Будівництво шляхопроводу на перетині з залізничним напрямком Апостолове – 
Снігурівка – Херсон на місці існуючих залізничних переїздів по автодорозі  О - 040110; 

14. Обстеження та реконструкція мостових споруд, що потребують ремонту, в т.ч. на 
першу чергу – через р. Кам’янка на автодорозі державного значення Т-04-19 /П’ятихатки 
– Апостолове– Зеленодольськ/ в районі с.Кам’янка.  

 
Будівництво нових автодоріг загального користування здійснюватиметься 

переважно по існуючих грунтових дорогах (під’їздах), вздовж коридорів інженерних 
комунікацій при додержанні санітарних та нормативних відстаней. Технічна категорія 
проектних автодоріг визначена орієнтовно і буде уточнена на наступних стадіях 
проектування.  

На наступних стадіях проектування, містобудівною документацією нижнього рівня 
(генеральними планами населених пунктів, детальними планами територій,  тощо) слід 
передбачати, за необхідності, будівництво обхідних автодорожніх мереж, під’їздів до  
автомобільних доріг державного значення, рекреаційних зон, садових товариств, 
логістичних центрів тощо.  

До кінця розрахункового строку схемою районного планування території 
Апостолівської  ОТГ передбачено: 

 будівництво автодоріг державного значення -  14,0 км (територіальної);  
 реконструкція автодоріг державного значення  – 37,1 км (територіальної);  
 зміна статусу автодоріг - з територіальної державного значення до районної 

місцевого значення – 3,2 км.   

На кінець розрахункового строку загальна протяжність автомобільних доріг по 
території Апостолівської  ОТГ зміниться з 202,3км до 216,3км (100% з твердим 
покриттям), з них державного значення 99,4 км (національна – 25,0 км, територіальні – 
74,4км),   місцевого –  116,9 км (обласні – 52,3 км , районні – 64,6 км).   
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Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям 
збільшиться до 319 км/тис.км² (при площі території – 679 км²). 

Залізничний транспорт 

Проектом враховано подальше функціонування залізничного транспорту 
Апостолівської ОТГ для обслуговування пасажирських та промислових перевезень.  

Відповідно до Схем планування території вищого рівня – Дніпропетровської та 
Херсонської областей на магістральних дільницях  Зустрічний-Апостолове та Снігурівка-
Апостолове заплановано  електрифікацію дільниць та влаштування другої колії.   

Довжина та щільність залізничної мережі залишаться на існуючому рівні.          
Повітряний транспорт 
Покращити умови щодо  роботи «малої авіації», відновлення сільгоспавіації, 

відкриття санітарної авіації. Майданчик існуючого аеродрому зберігається.  

Автомобільний та велосипедний транспорт 

Основними напрямками подальшого розвитку автомобільного транспорту є повне 
задоволення потреб населення щодо надання послуг із перевезення вантажів і пасажирів і 
розширення географії перевезень на регулярних та чартерних автомобільних рейсах. 

При розробці місцевих програм розвитку мереж вантажного та пасажирського 
транспорту слід передбачати такі важливі заходи:  

 удосконалення маршрутної автобусної мережі, подальшу оптимізацію мережі 
автобусних маршрутів у всіх видах сполучення; 

 розширення мережі приміських, міжміських автобусних маршрутів для 
забезпечення транспортного зв'язку сільських населених пунктів із адмінцентрами; 

 будівництво підприємств для обслуговування та зберігання рухомого складу; 
 оновлення транспортних засобів, придбання сучасного рухомого складу, 

переважно автобусів великої та середньої місткості; 
 переведення автобусів і мікроавтобусів на альтернативні палива; 
 поліпшення якості обслуговування населення у перевезеннях автобусним 

транспортом; 
 благоустрій існуючих зупинок та будівництво нових сучасних зупиночних 

пунктів на зовнішній мережі магістральних доріг; 
 розвиток мережі комплексів автосервісу, АЗС, СТО; 
 розміщення охороняємих автостоянок біля стаціонарних постів ДАІ та на 

підходах до зон масового відпочинку; 
 розташування мотелів і кемпінгів, майданчиків відпочинку на головних  

автомобільних магістралях району; 
 комплексів автосервісу різного рівня на автомобільних дорогах; 
 облаштування велосипедних доріжок на автодорогах загального користування; 
 створення мережі нових автостоянок, мотелів і кемпінгів на головних 

автомобільних магістралях, у функціональних зонах та центрах відпочинку. 
 розвиток існуючих автотранспортних підприємств – розширення території, 

модернізація ремонтно-технічної бази, ремонт і поступова заміна амортизованого 
рухомого складу та інше.  

Відповідно до Стратегії  розвитку Апостолівької ОТГ  на 2017–2025 рр. 
передбачається   будівництво мережі сучасних транспортних зупинок громадського 
транспорту,   запровадження громадського муніципального транспорту, намічена система 
робіт щодо покращення якості найважливіших вулиць у селах та селищах громади 
(Операційні  цілі 2.4, 2.5 Стратегії).  
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За відсутнітю вихідних даних загальний рівень автомобілізації  по Апостолівській 
ОТГ громаді прийнято як для Дніпропетровської області, з урахуванням темпів росту 
рівня автомобілізації та нормативних показників - 318 одиниць на тисячу мешканців, в т.ч. 

 - легкові  – 260 авт/1000 мешк; 
- вантажні – 32 авт/1000 мешк; 
- автобуси - 8 авт/1000 мешк; 
- спеціальні - 18 авт/1000 мешк.  
Рівень автомобілізації легковими індивідуальними автомобілями – 250  авт. на 1000 

мешканців, рівень моторизації – 40 авт. на 1000 мешканців.  
 
Виходячи з цих показників та проектної чисельності населення 23220 мешк. 

розраховано парк автомобілів та потужність об’єктів обслуговування автотранспорту. 
 
  Таблиця 4.4.1 

Структура парку автотранспортних засобів  Апостолівської   ОТГ  

№ Види транспорту Рівень 
автомобілізації  

Маш. 
1000чол. 

Розрахункова 
кількість 

автотранспорту 
од. 

1 Вантажні (в т.ч. спеціальні) 40 930 

2 Легкові (в т.ч. спеціальні) 270 6269 

3 Автобуси та мікроавтобуси 8 186 

4 Мотоцикли 20 464 

 Всього транспортних засобів - 7849 

 - у т.ч. автомобілів 318 7385 
 

Згідно цих  показників - розрахункова кількість автомобілів на період до 2038 року 
складає  7385 од., в т.ч. – 5805 – приватні легкові автомобілі.  

Таблиця 4.4.2 
Розрахунок парку приватних легкових автомобілів 

№/
№ 

Найменування населених пунктів Населення  
на 2038 р. 

Орієнтовна кількість 
приватних легкових 

автомобілів (од.) 

1. м. Апостолове  12890 3220 
2. с. Володимирівка 570 140 
3. с-ще Жовте  550 135 
4. с. Запорізьке  1200 300 
5. с. Кам′янка  1190 300 
6. с. Катеринівка  230 60 
7. с. Михайлівка  1340 335 
8. с. Михайло-Заводське  1530 380 
9. с. Новоіванівка  410 100 
10. с. Новомар′янівка  40 10 
11. с. Нова Січ 120 30 
12. с. Новосеменівка  80 20 
13. с. Перше Травня  920 230 
14. с. Сергіївка  70 20 
15. с. Слов′янка  80 20 
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16. с. Тарасо-Григорівка  40 10 
17. с. Червона Колона  60 15 
18. с. Шевченко  310 80 
19. с. Широчани  800 200 
20 с-ще Українка  790 200 
 Разом по громаді 23220 5805 

 
Для обслуговування загального парку автотранспорту з урахуванням транзиту (7385 

* 1,2 = 8860 авт., Ктр-1,2) потрібно: 

- 15 постів АЗС, при нормі обслуговування 600 автомобілів на 1 паливно-
роздавальну колонку на добу;  

- 44 поста технічного обслуговування, при нормі обслуговування 200 автомобілів 
на 1 пост.   

Наразі АГЗП  на 10 постів та СТО на 2 поста розташовані в м.Апостолове. Згідно 
розрахунків, проектна потреба в забезпеченні м.Апостолового потужностями підприємств 
обслуговування складає –  8 постів АЗС та 25 постів СТО (для 12,89 * 318* 1,2 = 4920авт.)  

Нові АЗС (по 2-4 колонки) пропонуються розмістити по напрямках транзитних 
потоків на магістралях загального користування  в районах населених пунктів – с. 
Кам′янка (а/д Т-04-19), с. Перше Травня (а/д Н-23), м.Апостолове (на новій об’їзній дорозі, 
що проектується).  

Нові СТО (по 2-3 поста), загальною потужністю 20 постів заплановані 
розосереджено по населених пунктах ОТГ – с.Михайлівка, с.Кам’янка, с. Запорізьке, с-ще 
Жовте, с. Михайло-Заводське, с. Перше Травня, с. Широчани, с-ще Українка.   

Вантажний транспорт і автобуси повинні зберігатися, в основному, у базових 
автотранспортних підприємствах, і частково – у господарствах суб’єктів різних форм 
господарської діяльності. Легковий автотранспорт державного призначення буде 
утримуватися в спеціалізованих автотранспортних підприємствах, а індивідуальний – за 
місцем проживання  власників, у кооперативних гаражах і на обладнаних автостоянках. 

Відповідно до Генерального плану м.Апостолове - потужності існуючої автостанції 
достатньо для забезпечення зовнішніх пасажироперевезень і реконструкція автостанції не 
намічається. Проте необхідно провести переатестацію автостанції з метою підтвердження 
заявленого класу.  

 
Першочергові заходи з розвитку транспорту у Апостолівській ОТГ 

1.Розроблення проекту автодорожнього обходу м.Апостолове.  
2. Обстеження та реконструкція мостових споруд, що потребують ремонту, в т.ч. – 

через р. Кам’янка на автодорозі державного значення Т-04-19 /П’ятихатки – Апостолове– 
Зеленодольськ/ в районі с.Кам’янка.  

3. Виконання заходів відповідно до Стратегії  розвитку Апостолівької ОТГ  на 2017–
2025 рр., в т.ч.: 

- будівництво мережі сучасних транспортних зупинок громадського транспорту 
(Операційна ціль 2.4. - Збільшення надання транспортних послуг із обслуговування 
населення всередині громади); 

-  запровадження громадського муніципального транспорту (Операційна ціль 2.4.); 
-  покращення якості найважливіших вулиць у селах та селищах громади 

(Операційна ціль 2.5.- Розбудова та покращення якості мережі). 
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4.5 Напрями вдосконалення інженерної інфраструктури 

Водопостачання 

Пропозиції цього розділу щодо перспективного розвитку систем водопостачання та 
каналізація розраховані на період до 2037 року. 

На перспективний період у Апостолівській ОТГ прогнозується покращення 
благоустрою житлового фонду. У зв’язку з цим очікується також зростання обсягів 
водоспоживання від централізованих систем водопостачання. 

Виходячи з необхідності стовідсоткового забезпечення водопостачанням, 
прогнозовані обсяги води питної якості на потреби населення ОТГ мають скласти 7,561 
тис. м3/добу. 

Очікуване водоспоживання та водовідведення на сільськогосподарські потреби 
складає 4,480 тис. м3/добу. 

Прогнозовані обсяги води на господарсько-побутові потреби розраховані згідно з  
Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 
Зовнішні мережі та споруди». На потреби сільського господарства ОТГ обсяги води 
розраховані за нормативами водоспоживання на утримання худоби, птахів і звірів на 
фермах (таблиця 8.2 ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»). На 
промислові потреби – за заявками інвесторів та за аналогічними проектами. 

Нормативи водопостачання для м. Апостолове прийняті 250 літрів на людину, для  
населених пунктів сільської місцевості прийнято 200  літрів на людину відповідно до вимог 
розділу 6, таблиця 1. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 
Коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання прийнято K доб.max =1,3 та 
невраховані витрати прийнято 10% від загального водоспоживання, відповідно до вимог 
розділу 6 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

Обсяги водопостачання та водовідведення для потреб населення на перспективний 
період наведено у таблиці 4.5.1. 

Таблиця 4.5.1 
Прогнозовані об‘єми господарсько-питного водоспоживання та водовідведення 

для потреб населення на перспективний період 

Обсяг водоспоживання № 
з/п Назви місцевих рад, 

населених пунктів 

Перспективна 
чисельність 

населення, осіб 
тис. 

 м3/рік 

тис. 

м3/добу 

Обсяг 
водовідведення,

тис. м3/добу 

1 2 3 4 5 6 
1 м. Апостолове  12890 1293,834 4,608 4,608 
2 с. Володимирівка 570 45,771 0,163 0,163 
3 с-ще Жовте  550 44,165 0,157 0,157 
4 с. Запорізьке  1200 96,360 0,343 0,343 
5 с. Кам′янка  1190 95,557 0,340 0,340 
6 с. Катеринівка  230 18,469 0,066 0,066 
7 с. Михайлівка  1340 107,602 0,383 0,383 
8 с. Михайло-Заводське  1530 122,859 0,438 0,438 
9 с. Новоіванівка  410 32,923 0,117 0,117 
10 с. Новомар′янівка  40 3,212 0,011 0,011 
11 с. Нова Січ 120 9,636 0,034 0,034 
12 с. Новосеменівка  80 6,424 0,023 0,023 
13 с. Перше Травня  920 73,876 0,263 0,263 
14 с. Сергіївка  70 5,621 0,020 0,020 
15 с. Слов′янка  80 6,424 0,023 0,023 
16 с. Тарасо-Григорівка  40 3,212 0,011 0,011 
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17 с. Червона Колона  60 4,818 0,017 0,017 
18 с. Шевченко  310 24,893 0,089 0,089 
19 с. Широчани  800 64,240 0,229 0,229 
20 с-ще Українка  790 63,437 0,226 0,226 

 Разом по ОТГ 23220 2123,333 7,561 7,561 

 

Прогнозовані об‘єми водопостачання на потреби утримання тварин та птахів 
наведено в таблиці 4.5.2. Нормативи водопостачання прийняті відповідно до ДБН Б.2.4-1-
94, таблиця 8.2.. Коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання прийнятий 2,5. 

Таблиця 4.5.2  

Прогнозовані об‘єми водопостачання на потреби утримання тварин та 
птахів 

Обсяг водоспоживання   № 
з/п 

Назва Кількість, 

 тис. 
голів 

Норматив 
споживання води 

на одиницю, 
л/добу 

тис. 
 м3/рік 

тис. 
м3/добу 

Обсяг 
водовідве-

дення, 
тис.м3/добу 

1 ВРХ молочні 7,60 115 350,911 2,404 2,404 
2 ВРХ м'ясні 6,20 75 186,698 1,279 1,279 
3 Свині 17,60 15 105,996 0,726 0,726 
4 Вівці 0,860 10 3,453 0,024 0,024 
5 Коні - 60 0,000 0,000 0,000 
6 Птиця (кури) 17,60 1 7,066 0,048 0,048 
 Разом - - 654,124 4,480 4,480 

 

На перспективний період в усіх населених пунктах ОТГ передбачається влаштування 
систем водопостачання. В населених пунктах з значною кількістю  мешканців 
передбачається влаштування об‘єднаних систем водопостачання на господарсько-питні та 
протипожежні  потреби з будівництвом кільцевих водопровідних мереж та регулюючих 
резервуарів з протипожежним запасом води. В населених пунктах з великою кількістю 
мешканців, та в тих населених пунктах де вода не відповідає необхідній якості, 
передбачається будівництво станції водопідготовлення. Джерелом водопостачання 
пропонуються підземні водоносні горизонти. Для забору підземних вод передбачається 
влаштування водозабірних артезіанських свердловин. Кількість таких свердловин 
передбачається визначати розрахунком, враховуючи фактичне та нормативне 
водоспоживання в населеному пункті та можливий дебіт однієї свердловини.   

В населених пунктах с. Новомар′янівка, с. Нова Січ, с. Новосеменівка,  с. Сергіївка, с. 
Слов′янка, с. Тарасо-Григорівка та с. Червона Колона враховуючи малу кількість 
мешканців та відсутність необхідності влаштування внутрішнього пожежогасіння, на 
перспективу можливе влаштування роздільних систем водопостачання, окремих на 
господарсько-питні потреби з водонапірними баштами для зберігання регулювального 
запасу води і окремих на протипожежні потреби у вигляді пожежних водопроводів, або 
будівництво пожежних резервуарів на території населених пунктів. При обґрунтуванні 
можливе також влаштування об’єднаних систем водопостачання на господарсько-побутові 
та протипожежні потреби. 

Необхідні витрати води на потреби зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння за 
вимогами ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН В.2.5-64:2012, а також протипожежні запаси води 
наведено в таблиці 4.5.3. 

Таблиця 4.5.3 
Прогнозовані витрата води на потреби пожежогасіння на перспективний період 
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Витрата води на потреби 
пожежогасіння, л/сек 

№ 
з/п Назви місцевих рад, 

населених пунктів 

Перспективна 
чисельність 

населення, осіб Зовнішнє 
пожежогасіння 

Внутрішнє 
пожежогасіння 

Протипож
ежний 

запас води, 
м3 

1 2 3 4 5 6 
1 м. Апостолове  12890 15 5 369 
2 с. Володимирівка 570 10 5 153 
3 с-ще Жовте  550 10 5 153 
4 с. Запорізьке  1200 10 5 153 
5 с. Кам′янка  1190 10 5 153 
6 с. Катеринівка  230 10 - 108 
7 с. Михайлівка  1340 10 5 153 
8 с. Михайло-Заводське  1530 10 5 153 
9 с. Новоіванівка  410 10 5 153 
10 с. Новомар′янівка  40 - - - 
11 с. Нова Січ 120 10 - 108 
12 с. Новосеменівка  80 10 - 108 
13 с. Перше Травня  920 10 5 153 
14 с. Сергіївка  70 10 - 108 
15 с. Слов′янка  80 10 - 108 
16 с. Тарасо-Григорівка  40 - - - 
17 с. Червона Колона  60 10 - 108 
18 с. Шевченко  310 10 - 108 
19 с. Широчани  800 10 5 153 
20 с-ще Українка  790 10 5 153 

 Разом по ОТГ 23220    

 

В населених пунктах з незначною кількістю мешканців передбачається влаштування 
індивідуальних систем водопостачання з водозабірними свердловинами, розташованими на 
присадибних ділянках. Вибір принципової схеми водопостачання населеного пункту 
пропонується здійснювати на підставі техніко-економічного розрахунку на наступних 
стадіях проектування. 

Артезіанські свердловини передбачається виконувати з дотриманням зон санітарної 
охорони першого, другого та третього поясів. Проектом не передбачається влаштування 
групових водозаборів. Передбачається розташування артезіанських свердловин по території 
населених пунктів на відстанях, які виключають їх взаємний гідравлічний вплив. Вода, що 
має подаватися споживачам, повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Для систем 
водопостачання з джерелами, в яких вода не відповідає цим вимогам та в системах 
водопостачання зі значним водоспоживанням необхідно передбачати станції 
водопідготовлення, на території яких розміщувати водоочисні споруди (ВОС) та пункти 
постійного контролю якості води, що подається у мережу. Склад ВОС передбачається 
визначати на наступних стадіях проектування залежно від відхилення якості води у джерелі 
водопостачання від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. Проектом передбачається, що станції 
водопідготовлення розміщуватимуться у межах населених пунктів. Зберігання 
регулювального та протипожежного запасу води передбачається в резервуарах чистої води 
на станціях водопідготовлення.  

Індивідуальні водозабірні свердловини передбачається розташовувати з 
урахуванням вимог розділу 6 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території». 
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Вибір джерела, трасування мереж вирішується на подальших стадіях проектування з 
урахуванням техніко - економічного обґрунтування, екологічного аналізу, інвестиційних 
пропозицій, технологічних даних промпідприємств та відповідних технічних умов. 
Технології очистки води та її знезараження передбачається вибирати з врахуванням 
останніх досягнень науки і техніки. 

Для сталого функціонування джерел водопостачання необхідно проведення заходів 
захисту водозабірних споруд та водоносних горизонтів. 

Охорона та раціональне використання джерел питного водо-постачання включає: 

- очищення поверхневого стоку з селитебних територій, будівництво систем 
водовідведення в населених пунктах; 

- поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання; 

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і 
птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу 
забруднення вод; 

- проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх 
відновлення, здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і 
третьому поясах зон санітарної охорони; 

- винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо  небезпечних  
забруднювачів, таких як звалища, полігони твердих побутових відходів, скотомогильники 
тощо;        

- проведення інвентаризації існуючих водозаборів підземних вод з  визначенням 
техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних показників водозаборів, 
здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, 
підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури, вдосконалення методів і 
засобів фізико-хімічного та біоглогічного очищення води шляхом використання процесів 
ультрафільтрації, інтенсифікації реагентної обробки тощо;  

- відновлення систем питного водопостачання, які знаходяться у непрацюючому 
стані. 

Проектом передбачається розширення використання індивідуальних та колективних 
установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього 
споживання. 

У сільських населених пунктах, де передбачено будівництво нових систем 
централізованого питного водопостачання, одночасно передбачено будівництво систем 
централізованого водовідведення з повним комплексом очисних споруд, що дасть змогу 
суттєво поліпшити благоустрій населених пунктів. 

В населених пунктах передбачається також влаштування окремих систем 
поливального водопостачання для зрошування зелених насаджень, поливання та миття 
удосконалених покриттів у громадських центрах. Джерелами поливального 
водопостачання потрібно приймати поверхневі води, а також грунтові води першого 
водоносного горизонту (верховодку), для забору якої передбачається влаштовувати 
технічні свердловини. 

 

Каналізування 

Грунти на території ОТГ переважно дерново-підзолисті. Їх материнськими породами 
найчастіше є водно-льодовикові піски та супіски. Це дає можливість влаштування як 
централізованих так і локальних очисних споруд каналізації зі скиданням очищених 
стічних вод як у поверхневі водойми, так і в грунтові потоки. В період весняних паводків 
рівень стояння грунтових вод може підійматися на 0,5 - 1,0 м. З огляду на це при 
відведенні та утилізації стічних вод пропонується віддавати перевагу централізованим 
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схемам каналізування. В окремих випадках можна допускати влаштування локальних 
очисних споруд при наявності сприятливих для цього умов. 

Проектом передбачається повне забезпечення централізованою системою 
каналізування усіх населених пунктів, включно з об’єктами соціальної сфери та 
промисловості з будівництвом каналізаційних очисних споруд для очищення стоків перед 
скиданням в річку. На промислових об’єктах, які скидають в господарсько-побутову 
каналізацію стічні води з підвищеним вмістом шкідливих речовин, передбачається 
облаштування локальних очисних споруд попереднього очищення для забезпечення 
допустимої концентрації стоків перед скиданням в централізовану мережу. 

Проектом передбачається будівництво нових, окремих каналізаційних очисних 
споруд на території або за межами населених пунктів. При безпосередній територіальній 
близькості двох чи більше населених пунктів потрібно розглядати питання будівництва 
спільних очисних споруд. Остаточні рішення потрібно приймати на подальших стадіях 
проектування. Місця розташування очисних споруд передбачається визначати 
генеральними планами населених пунктів. Продуктивність очисних споруд має 
відповідати продуктивності систем водопостачання для забезпечення очищенням усіх 
каналізаційних стоків, що утворюються. Для існуючих очисних споруд, продуктивність 
яких не відповідає продуктивності систем водопостачання, передбачається їх 
реконструкція зі збільшенням продуктивності.  

На першу чергу будівництва, проектом передбачається будівництво нових 
каналізаційних очисних споруд в тих населених пунктів, в яких існує система 
централізованого водопостачання.  

Проектом передбачається будівництво трьох групових каналізаційних очисних 
споруд для групи населених пунктів на території ОТГ: 

- очисні споруди в районі села Володимирівка для очищення стоків населених 
пунктів Володимирівка та Шевченко; 

- очисні споруди в районі села Новомар`янівка для очищення стоків населених 
пунктів Новомар`янівка та Українка; 

- очисні споруди в районі села Новосеменівка для очищення стоків населених 
пунктів Новосеменівка, Перше Травня та Нова Січ. 

Проектом передбачається будівництво дванадцятьох каналізаційних очисних споруд 
для населених пунктів на території ОТГ: 

- очисні споруди в районі села Катеринівка; 

- очисні споруди в районі села Широчани; 

- очисні споруди в районі села Михайлівка; 

- очисні споруди в районі села Михайло-Заводське; 

- очисні споруди в районі села Запорізьке; 

- очисні споруди в районі села Сергіївка; 

- очисні споруди в районі села Червона Колона; 

- очисні споруди в районі села Жовте; 

- очисні споруди в районі села Кам'янка; 

- очисні споруди в районі села Слов'янка; 

- очисні споруди в районі села Новоіванівка; 

очисні споруди в районі села Тарасо-Григорівка. 

Проектом передбачається будівництво двох головних каналізаційних насосних 
станцій для перекачки стічних вод на очисні споруди комунальної каналізації села 
Новосеменівка: 
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- головна каналізаційна насосна станція №1 в районі села Перше Травня для 
перекачки стічних вод до інженерних мереж комунальної каналізації села Новосеменівка; 

- головна каналізаційна насосна станція №2 в районі села Нова Січ для перекачки 
стічних вод до інженерних мереж комунальної каналізації села Новосеменівка; 

Проектом передбачається виведення з експлуатації усіх очисних споруд, виконаних у 
вигляді відкритих полів фільтрації з рекультивацією території. Передбачається 
будівництво очисних споруд з повною біологічною очисткою стічних вод з обробленням 
осадів у закритих приміщеннях. Пропонується також передбачати доочищення стічних вод 
за допомогою установок типу біоплато або біоставки. 

Для забезпечення безпечної утилізації осаду стічних вод на очисних спорудах 
проектом пропонується передбачати стабілізацію цього осаду за допомогою установок 
типу «метантенк» з отриманням біогазу. Пропонується також передбачати відбирання 
надлишкової низькопотенційної теплої енергії стічних вод за допомогою установок типу 
«тепловий насос» для зменшення теплового забруднення водойм при їх скиданні та 
отримання додаткових енергетичних ресурсів. Вибір методів обробки осадів необхідно 
здійснювати на підставі техніко-економічного обґрунтування. 

Збільшення продуктивності очисних споруд пропонується здійснювати за рахунок 
впровадження новітніх технологій по очищенню, доочищенню та знезараженню стічних 
вод. Після чого пропонується використання глибокоочищених стічних вод (за умови 
наявності споживачів) в системах повторного технічного водопостачання промислових 
підприємств (за умови наявності позитивного висновку місцевих органів санітарного 
нагляду). 

Локальні очисні споруди пропонується комплектувати септиками або установками 
глибокого біологічного очищення та фільтруючими колодязями чи полями підземної 
фільтрації. 

У відповідності з  12.4 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території» 
відведення дощових і снігових вод, а також надлишкових вод від поливання з території 
благоустрою і доріг у межах населених пунктів ОТГ проектом пропонується здійснювати 
закритою системою каналізації поверхневих вод, з відведенням найбільш забрудненої 
частини стоку на очисні споруди поверхневих вод. Схему каналізування дощових та 
снігових вод закритою системою пропонується приймати таку. Дощові води та води, що 
утворюються при таненні снігів, а також води від поливання вулиць, проїздів та площ 
надходять до очисних споруд. Найбільш забруднену частину стоку, відповідно до вимог 
ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б.2.5-71:2013 та ДСТУ 3013-95, пропонується очищувати на 
цих очисних спорудах. Умовно чисті дощові та снігові води, а також води після очищення 
пропонується скидати у відкриті водойми, або подавати у накопичувальні резервуари. З 
накопичувальних резервуарів воду пропонується використовувати для поливання 
територій в період відсутності дощів. Надлишок поверхневих вод (за наявності) насосними 
станціями поверхневих вод за допомогою напірних колекторів пропонується відводити на 
скидання у відкриті водойми. 

 

Теплопостачання 

У зв‘язку з очікуваним зростанням благоустрою житлового фонду та зі збільшенням 
забезпеченості населення житловою та загальною площею, в ОТГ прогнозується зростання 
обсягів теплоспоживання. 

У рамках впровадження енергозберігаючих технологій загальною тенденцією в 
Україні є перехід до децентралізованого теплопостачання. Такий перехід дозволяє 
зменшувати втрати теплової енергії при її транспортуванні, а також застосовувати 
сучасніше теплогенеруюче устаткування з більш високим ККД і, як наслідок зменшувати 
споживання енергоносіїв. 
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Для розрахунку теплових навантажень будівель ОТГ, а також розрахунку обсягів 
споживання енергоносіїв проектом передбачається приймати відповідно до ДСТУ-Н Б 
В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» середню температуру зовнішнього повітря 
найбільш холодної п‘ятиденки рівною –17 0С. Середню температуру найхолоднішого 
місяця опалювального сезону передбачається приймати рівною –4,3 0С. Середню 
температуру за опалювальний період приймати  0,2 0С. Тривалість опалювального періоду 
приймати 171 доби. 

Проектом передбачається адміністративні, громадсько-культурні та багатоквартирні 
житлові будівлі, що проектуються, забезпечувати тепловою енергією на потреби опалення, 
вентиляції та гарячого водопостачання від автономних вбудовано-прибудованих чи 
дахових котелень, садибну забудову – від індивідуальних котлів та індивідуальних 
водонагрівачів.  

Прогнозовані сумарні обсяги теплоспоживання на опалення та гаряче 
водопостачання населених пунктів ОТГ розраховані за укрупненими питомими 
показниками теплоспоживання (таблиця ІХ-15 «Справочник проектировщика. Районная 
планировка» та таблиця 10.5 «Містобудування. Довідник проектувальника»), ДБН В.2.6-
31:2016 «Теплова ізоляція будівель», а також ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі». 

Обсяги теплоспоживання на потреби сільського господарства – за ДБН В.2.5-20-2001 
«Газопостачання», таблиця 3. Результати розрахунку у різних одиницях вимірювання 
наведено у таблицях 4.5.4, 4.5.5.  

Таблиця 4.5.4 
Прогнозовані об‘єми теплоспоживання для потреб населення на перспективний період, 

Гкал 

Теплоспоживання 
годинне, Гкал/год 

Тепло споживання річне, Гкал/рік № 
з/
п 

Назви 
місцевих рад, 

населених 
пунктів 

Перспекти
вна 

чисельніст
ь 

населення
, осіб 

Опал. ГВП Разом Опал. ГВП Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м. Апостолове  12890 25,522 5,801 31,323 66512,4 40216,8 106729,2 

2 
с. 
Володимирівка 

570 1,129 0,257 1,386 2941,2 1778,4 4719,6 

3 с-ще Жовте  550 1,089 0,248 1,337 2838,0 1716,0 4554,0 
4 с. Запорізьке  1200 2,376 0,540 2,916 6192,0 3744,0 9936,0 
5 с. Кам′янка  1190 2,356 0,536 2,892 6140,4 3712,8 9853,2 
6 с. Катеринівка  230 0,455 0,104 0,559 1186,8 717,6 1904,4 
7 с. Михайлівка  1340 2,653 0,603 3,256 6914,4 4180,8 11095,2 

8 
с. Михайло-
Заводське  

1530 3,029 0,689 3,718 7894,8 4773,6 12668,4 

9 с. Новоіванівка  410 0,812 0,185 0,997 2115,6 1279,2 3394,8 

10 
с. 
Новомар′янівк
а  

40 0,079 0,018 0,097 206,4 124,8 331,2 

11 с. Нова Січ 120 0,238 0,054 0,292 619,2 374,4 993,6 

12 
с. 
Новосеменівка  

80 0,158 0,036 0,194 412,8 249,6 662,4 

13 
с. Перше 
Травня  

920 1,822 0,414 2,236 4747,2 2870,4 7617,6 

14 с. Сергіївка  70 0,139 0,032 0,171 361,2 218,4 579,6 
15 с. Слов′янка  80 0,158 0,036 0,194 412,8 249,6 662,4 
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16 
с. Тарасо-
Григорівка  

40 0,079 0,018 0,097 206,4 124,8 331,2 

17 
с. Червона 
Колона  

60 0,119 0,027 0,146 309,6 187,2 496,8 

18 с. Шевченко  310 0,614 0,140 0,754 1599,6 967,2 2566,8 
19 с. Широчани  800 1,584 0,360 1,944 4128,0 2496,0 6624,0 
20 с-ще Українка  790 1,564 0,356 1,920 4076,4 2464,8 6541,2 

 Разом по ОТГ 23220 45,976 10,449 56,425 119815,2 72446,4 192261,6 

 
Таблиця 4.5.5 

Прогнозовані об‘єми теплоспоживання для потреб населення на перспективний 
період, МВт та  МДж 

Розрахункова потреба в 
теплоспоживанні, МВт 

Теплоспоживання річне, 
 10 6 МДж/рік 

№ 
з/
п 

Назви 
місцевих рад, 

населених 
пунктів 

Перспекти
вна 

чисельніст
ь 

населення
, осіб 

Опал. ГВП Разом Опал. ГВП Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 м. Апостолове  12890 29,682 6,747 36,429 278,474 168,380 446,854 

2 
с. 
Володимирівка 

570 1,313 0,299 1,612 12,314 7,446 19,760 

3 с-ще Жовте  550 1,267 0,288 1,555 11,882 7,185 19,067 
4 с. Запорізьке  1200 2,763 0,628 3,391 25,925 15,675 41,600 
5 с. Кам′янка  1190 2,740 0,623 3,363 25,709 15,545 41,254 
6 с. Катеринівка  230 0,529 0,121 0,650 4,969 3,004 7,973 
7 с. Михайлівка  1340 3,085 0,701 3,787 28,949 17,504 46,453 

8 
с. Михайло-
Заводське  

1530 3,523 0,801 4,324 33,054 19,986 53,040 

9 с. Новоіванівка  410 0,944 0,215 1,160 8,858 5,356 14,214 

10 
с. 
Новомар′янівк
а  

40 0,092 0,021 0,113 0,864 0,523 1,387 

11 с. Нова Січ 120 0,277 0,063 0,340 2,592 1,568 4,160 

12 
с. 
Новосеменівка  

80 0,184 0,042 0,226 1,728 1,045 2,773 

13 
с. Перше 
Травня  

920 2,119 0,481 2,600 19,876 12,018 31,894 

14 с. Сергіївка  70 0,162 0,037 0,199 1,512 0,914 2,426 
15 с. Слов′янка  80 0,184 0,042 0,226 1,728 1,045 2,773 

16 
с. Тарасо-
Григорівка  

40 0,092 0,021 0,113 0,864 0,523 1,387 

17 
с. Червона 
Колона  

60 0,138 0,031 0,170 1,296 0,784 2,080 

18 с. Шевченко  310 0,714 0,163 0,877 6,697 4,049 10,746 
19 с. Широчани  800 1,842 0,419 2,261 17,283 10,450 27,733 
20 с-ще Українка  790 1,819 0,414 2,233 17,067 10,320 27,387 

 Разом по ОТГ 23220 53,470 12,152 65,622 501,642 303,319 804,961 
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Прогнозовані об‘єми теплопостачання на потреби утримання тварин та птахів 
наведено в таблиці 4.5.6. Норми теплопостачання прийняті відповідно до ДБН В.2.5-20-
2001 та за аналогічними проектами, Таблиця 3.  

Таблиця 4.5.6 

Прогнозовані об‘єми теплопостачання на потреби утримання тварин та птахів 

№ 
з/п 

Назва Кількість, 

 тис. голів 
Нормативне 

споживання теплоти 
на одиницю, 
Мдж/рік 

Загальне річне 
теплоспоживання, 10 6  

МДж/рік 

1 ВРХ молочні 7,60 8 820 67,032 
2 ВРХ м'ясні 6,20 8 820 54,684 
3 Свині 17,60 4 620 81,312 
4 Вівці 0,860 510 0,439 
5 Коні - 2 120 - 
6 Птиця (кури) 17,60 1 020 17,952 
 Разом - - 221,419 

 
Для визначення потужності теплоспоживання на потреби сільського господарства 

прийнято коефіцієнт годинного максимуму теплоспоживання 1/4800. Потужність 
теплоспоживання складе 46,128 МВт. 

 

Газопостачання 

Газопостачання споживачів ОТГ відбувається природним газом через досить 
розвинену газотранспортну систему. Через прогнозоване збільшення споживання теплової 
енергії прогнозується також збільшення споживання енергоносіїв. Проектом пропонується 
на перспективний період як енергоносій використовувати природній газ.  

Розглядається використання природного газу для таких основних потреб ОТГ як 
паливо для отримання теплової енергії (опалення, гаряче водопостачання), на 
господарсько-побутові потреби житлової забудови (приготування їжі тощо), на 
технологічні та комунальні потреби промислових, сільськогосподарських та інших 
підприємств. 

Прогнозовані сумарні обсяги споживання природного газу на господарські потреби 
населення ОТГ розраховані за прогнозованими обсягами тепло споживання на опалення та 
гаряче водопостачання, а також за укрупненими  питомими нормами витрати теплоти для 
різних видів споживачів (таблиця 2 ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання). Враховано також 
5% витрати на потреби підприємств торгівлі та побутового обслуговування невиробничого 
характеру. 

Для розрахунку прийнято природний газ з теплотою згорання 34 МДж/м3. 
Коефіцієнт корисної дії при використанні газу для виробництва теплової енергії прийнято 
0,9. Результати розрахунку наведено у таблицях 4.5.7. 

Таблиця 4.5.7 
Прогнозовані об‘єми газопостачання для потреб населення на перспективний період 

Річний обсяг газоспоживання 
Опалення.  Госп-побутові потреби та 

ГВП 

№ 
з/п 

Назви місцевих 
рад, населених 

пунктів 
Теплоспо-
живання, 

 10 6 
МДж/рік  

млн. м3/рік Насел., чол. млн. м3/рік 

Разом, 
 млн. м3/рік 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 м. Апостолове  278,474 9,555 12890 3,384 12,939 
2 с. Володимирівка 12,314 0,423 570 0,150 0,573 
3 с-ще Жовте  11,882 0,408 550 0,144 0,552 
4 с. Запорізьке  25,925 0,890 1200 0,315 1,205 
5 с. Кам′янка  25,709 0,882 1190 0,312 1,194 
6 с. Катеринівка  4,969 0,171 230 0,060 0,231 
7 с. Михайлівка  28,949 0,993 1340 0,352 1,345 

8 
с. Михайло-
Заводське  

33,054 1,134 1530 0,402 1,536 

9 с. Новоіванівка  8,858 0,304 410 0,108 0,412 
10 с. Новомар′янівка  0,864 0,030 40 0,011 0,041 
11 с. Нова Січ 2,592 0,089 120 0,032 0,121 
12 с. Новосеменівка  1,728 0,059 80 0,021 0,080 
13 с. Перше Травня  19,876 0,682 920 0,242 0,924 
14 с. Сергіївка  1,512 0,052 70 0,018 0,070 
15 с. Слов′янка  1,728 0,059 80 0,021 0,080 

16 
с. Тарасо-
Григорівка  

0,864 0,030 40 0,011 0,041 

17 с. Червона Колона  1,296 0,044 60 0,016 0,060 
18 с. Шевченко  6,697 0,230 310 0,081 0,311 
19 с. Широчани  17,283 0,593 800 0,210 0,803 
20 с-ще Українка  17,067 0,586 790 0,207 0,793 

 Разом по ОТГ 501,642 17,213 23220 6,095 23,308 

 

Додаткові об‘єми газопостачання на потреби утримання тварин та птахів наведено в 
таблиці 4.5.8. Для розрахунку годинних витрат газу коефіцієнт годинного максимуму 
прийнято 1/4800. 

Таблиця 4.5.8 

Додаткові об‘єми газопостачання на потреби утримання тварин та птахів 

№ 
з/п 

Назва Кількість, 

 тис. голів 
Загальне річне 

теплоспоживання, 
10 6  МДж/рік 

Годинна 
витрата газу, 
м3/год. 

Загальна 
витрата газу, 
млн. м3/рік 

1 ВРХ молочні 7,60 67,032 479,166 2,300 
2 ВРХ м'ясні 6,20 54,684 390,833 1,876 
3 Свині 17,60 81,312 581,249 2,790 
4 Вівці 0,860 0,439 3,125 0,015 
5 Коні - - - - 
6 Птиця (кури) 17,60 17,952 128,333 0,616 
 Разом - 221,419 1582,706 7,598 

 

Для перспективної забудови проектом пропонується така схема газопостачання. Від 
головних газорегуляторних пунктів (ГГРП) прокладати газопроводи середнього тиску 
вулицями населених пунктів до житлової забудови, об‘єктів громадсько-культурного 
призначення. До газопроводів середнього тиску приєднувати комбіновані будинкові 
регулятори тиску (КБРТ) для індивідуальних житлових будинків, шафові газорегуляторні 
пункти (ШРП) для дахових котелень та вбудовано-прибудованих котелень об‘єктів 
культурно-побутового призначення. Від ШРП і КБРТ прокладати газопроводи низького 
тиску безпосередньо до споживачів природного газу. В існуючих кварталах з існуючими 
газорегуляторними пунктами (ГРП) чи ШРП групового регулювання, від яких мережами 
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низького тиску природний газ вулицями населених пунктів подається до споживачів, нову 
забудову пропонується підключати до існуючих мереж низького тиску при умові наявних 
резервів пропускної здатності цих мереж та резервів потужності ГРП (ШРП). При 
відсутності резервів пропонується проводити реконструкцію ГРП (ШРП) та мереж 
низького тиску або переходити на газопостачання від мереж середнього тиску з 
використанням КБРТ (ШРП). Варіант схеми газопостачання пропонується вибирати 
шляхом техніко-екеномічного розрахунку. 

Подальший розвиток систем газопостачання ОТГ передбачає будівництво нових 
газопроводів, ГРС, ГРП, ШРП. Нове будівництво пропонується здійснювати на підставі 
техніко-економічного обґрунтування та вирішення питань фінансування відповідних 
проектів, з урахуванням існуючих замовлень і темпів їх реалізації, а також з урахуванням 
всіх напрямків запропонованого територіального, соціально-економічного розвитку і 
потенціалу регіону. 

 

Електропостачання 

Усі населені пункти ОТГ забезпечуються електричною енергією. Збільшення 
благоустрою житла на перспективний період дає підстави очікувати суттєвого зростання 
електроспоживання на господарсько-побутові та комунальні потреби населення. Це в свою 
чергу вимагає збільшення потужностей трансформаторних підстанцій.  

Прогнозовані витрати електроенергії на господарсько побутові та комунальні 
потреби, а також необхідна потужність трансформаторних підстанцій, розраховані за 
укрупненими показниками споживання за рік на одну людину за таблицею 11.4 ДБН Б.2.2-
12:2018 «Планування і забудова території», наведено у таблиці 4.5.9. При цьому норматив 
електроспоживання для сільських будинків, не обладнаних стаціонарними 
електроплитами, прийнято 950 квт год/люд на рік, для міського населення, що проживає в 
квартирах (будинках), не обладнаних стаціонарними електроплитами та кондиціонерами, 
прийнято 1700 квт год/люд на рік (для малих міст коефіцієнт – 0.8). Річна кількість годин 
використання максимуму електричного навантаження для сільського населення прийнято 
4100 годин,  для міського населення прийнято 5200 годин. 

Таблиця 4.5.9 
Прогнозовані об‘єми господарсько-побутового та комунального електроспоживання 

для потреб населення на перспективний період 

№ 
з/п 

Назви місцевих рад, населених 
пунктів 

Перспективна 
чисельність 

населення, осіб 

Електроспожива
ння за рік, тис. 

кВт год. 

Потужність 
підстанції, кВА 

1 2 3 4 5 
1 м. Апостолове  12890 17530,4 3364,3 
2 с. Володимирівка 570 541,5 132,1 
3 с-ще Жовте  550 522,5 127,4 
4 с. Запорізьке  1200 1140,0 278,0 
5 с. Кам′янка  1190 1130,5 275,7 
6 с. Катеринівка  230 218,5 53,3 
7 с. Михайлівка  1340 1273,0 310,5 
8 с. Михайло-Заводське  1530 1453,5 354,5 
9 с. Новоіванівка  410 389,5 95,0 
10 с. Новомар′янівка  40 38,0 9,3 
11 с. Нова Січ 120 114,0 27,8 
12 с. Новосеменівка  80 76,0 18,5 
13 с. Перше Травня  920 874,0 213,2 
14 с. Сергіївка  70 66,5 16,2 
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15 с. Слов′янка  80 76,0 18,5 
16 с. Тарасо-Григорівка  40 38,0 9,3 
17 с. Червона Колона  60 57,0 13,9 
18 с. Шевченко  310 294,5 71,8 
19 с. Широчани  800 760,0 185,4 
20 с-ще Українка  790 750,5 183,0 

 Разом по ОТГ 23220 27343,9 5757,7 

 

Норми споживання електроенергії розраховані за укрупненими питомими 
показниками (Приложение 13 «Справочник проектировщика. Районная планировка»). 

Таблиця 4.5.10 

Додаткові об‘єми електроспоживання на потреби утримання тварин та птахів 

№ 
з/п 

Назва Кількість, 
 тис. голів 

Нормативне 
споживання 

електроенергії на 
одиницю, 

тис. кВт год. 

Електроспоживання 
за рік, 

тис. кВт годин 

Потужність 
підстанції, 

кВА 

1 ВРХ молочні 7,60 700 5320,0 1181,0 
2 ВРХ м'ясні 6,20 130 806,0 178,9 
3 Свині 17,60 190 3344,0 742,4 
4 Вівці 0,860 60 51,6 11,5 
5 Коні - - 0,0 0,0 
6 Птиця (кури) 17,60 25 440,0 97,7 
 Разом - - 9961,6 2211,5 

 

Проектом пропонується реконструкція існуючих трансформаторних підстанцій: ПС 
110/35/10 кВ «Апостолове», ПС /35/10 кВ «Апостолове», ПС /35/10 кВ «Михайло-
Заводське», ПС /35/10 кВ «Михайлівка», ПС /35/10 кВ «Червона Колона», ПС /35/10 кВ 
«Слов'янка». Передбачаєтьс збільшення потужностей трансформаторів. Необхідну 
потужність передбачається визначити на подальших стадіях проектування. 

Електропостачання житлових будинків та промислових зон, що проектуються, 
пропонується здійснювати за допомогою повітряних ліній електропередач з витриманням 
усіх охоронних і санітарно-захисних зон. При цьому повітряні лінії напругою 35 кВ і 
більше необхідно розташовувати за межами житлових територій. 

Проектом передбачається врахувати нормативні охоронні зони повітряних ліній. В 
межах сельбищних територій з висотою будівель 4 поверхи та вище електричні мережі 
слід виконувати кабельними (п. 11.3.10 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 
території»). Нові понижуючі трансформаторні підстанції потужністю 16 МВА і більше 
необхідно передбачати закритого типу. 

Для забезпечення надійного електропостачання протягом всього розрахункового 
етапу необхідно проводити модернізацію, ремонт та заміну зношеного устаткування на 
електропідстанціях та лініях електропередачі всіх рівнів напруг. 

Для оптимізації систем електропостачання необхідно проводити заходи по 
удосконаленню й оптимізації системи обліку та контролю електроспоживання, заходи по 
удосконаленню систем автоматизації, телемеханізації та засобів диспетчерсько-
технологічного управління.   
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4.6 Інженерна підготовка та захист території 

Інженерний захист території від небезпечних геологічних процесів повинен 
забезпечити: 

 загальну стійкість об'єктів і територій при основному та аварійному сполученні 
навантажень; 

 виключити виникнення аварійно-небезпечних ситуацій; 

 нормативні медико-санітарні умови проживання населення, санітарно-
гігієнічні, соціальні, рекреаційні умови території, що захищається; 

 надійне функціонування об'єктів, що розміщені на цих територіях; 

 збереження природних ландшафтів, заповідних зон, об'єктів природної та 
культурної спадщини, зон відпочинку тощо; 

 належне архітектурне оформлення об'єктів захисту; 

 охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання 
земель і природних ресурсів, об'єктів, що захищаються; 

 найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і природних 
ресурсів; 

 виконання будівельних робіт при вжитті заходів з інженерного захисту повинно 
бути безаварійним, безпечним і має виключати виникнення небезпечних нових 
і (або) активізацію діючих геологічних процесів на прилеглих територіях. 

 

Природні процеси 
Геологічні процеси 

Пропозиції щодо проведення протипросадних заходів 

Опрацювавши матеріали, було намічено першочергові протипросадкові заходи  

- вертикальне планування та відведення дощових і сніготалих вод; 

- улаштування ґрунтових подушок з подальшим ущільненням; 

- часткова чи повна заміна просадних ґрунтів. 

Таблиця 4.6.1 
Перелік територій з просадковими процесами 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіл-ть 
місць 

Загальна 
площа, га 

Заходи 

1 2 3 4 5 
1 Кам'янка 2  Засипка території, агролісомеліорація 

2 Михайло-Зоводське 2  Засипка території, агролісомеліорація 
  4 --- га  

 
 
Гідрогеологічні процеси 

Пропозиції щодо підготовки заболочених територій 

Заболочення  це негативний процес погано впливає на перспективне освоєння 
новітніх територій, тому що потребує великої кількості допоміжних заходів.  

В місцях освоєння заболочених територій потрібно передбачати заміну ґрунтів, які 
містять шар гумусу. Вийнятий грунт, який містить велику частку гумусу можливо 
використовувати для сільськогосподарських потреб. 

Рекомендовано провести дослідження із встановленням причини цього прояву, а 
саме чи працює належним чином меліоративна система та водовідвідна мережа 
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Таблиця 4.6.2 
Перелік територій, в яких присутні заболочені місця 

№п/п 
 

Найменування населеного 
пункту 

Місце- 
розташу- 

вання 

Заходи 

1 2 3 4 
1 Апостолове 1шт за межами нас.пункта примітка 1 
2 Новомар'янка 1шт  частково в селі примітка 1 

Сергіївка  1шт  в селі примітка 1 
 1шт  частково в селі примітка 1 

3 

 1шт за межами нас.пункта примітка 1 
4 Володимирівка 1шт  частково в селі примітка 1 
5 Шевченко 1шт за межами нас.пункта примітка 1 

Михайлівка  1шт  в селі примітка 1 6 
 8шт за межами нас.пункта примітка 1 

7 Широчани 1шт за межами нас.пункта примітка 1 
Михайло-Зоводське 1шт  частково в селі примітка 1 8 
 1шт за межами нас.пункта примітка 1 

9 Тарасо-Григорівка 1шт за межами нас.пункта примітка 1 
Слов'янка 2шт  частково в селі примітка 1 10 
 1шт за межами нас.пункта примітка 1 

Примітка 1. потрібно передбачати такі першочергові заходи: 

 влаштування дренажів; 
 заміна грунтів (повна чи часткова); 
 вертикальне планування території; 
 регулювання стоку поверхневих вод; 
 улаштування системи поверхневого водовідведення. 

 
Пропозиції щодо захисту територій від підтоплення 

Відповідно до Програми Водних ресурсів України першочерговими заходами від 
підтоплення потрібно передбачити: 

 розчищення русел річок; 

 розчищення водойм; 

 берегоукріплення (в тому числі благоустрій); 

 ремонт і реконструкція існуючих гідротехнічних споруд та будівництво нових 
(якщо в цьому є необхідність); 

 організація поверхневого стоку, будівництво дощової каналізації (відкритого чи 
закритого типу); 

 розробка та впровадження Управлінням водного господарства паспортної 
документації по річкам, з передбаченням всіх характеристик, параметрів 
(баланс водних ресурсів, максимальний та мінімальний режими паводкових 
вод) та перспектив освоєння.  

Реалізація комплексу протипаводкових заходів повинна здійснюватись в тісному 
зв’язку з виконанням природоохоронних робіт: 

 впорядкування лісосмуг; 

 розорювання схилів; 

 заліснення та залуження водоохоронних територій. 
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Для зниження рівня ґрунтових вод в населених пунктах належить, як правило, 
передбачати дренажі закритого типу. Відкрита осушувальна мережа припускається в 
районах малоповерхової садибної забудови, на територіях сільськогосподарського 
призначення, парках та скверах. 

 

Пропозиції щодо захисту територій від затоплення 

Для захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від затоплення 
передбачається влаштування незатоплених дамб обвалування, що забезпечить захист 
території. 

Обвалування території потребує менших об’ємів робіт порівняно із суцільною 
засипкою. 

Першочерговими заходами від затоплення є: 

 вертикальне планування території; 

 регулювання стоку поверхневих вод; 

 улаштування системи поверхневого водовідведення; 

 берегоукріплення (в тому числі благоустрій); 

 влаштування дренажів; 

 ремонт і реконструкція існуючих гідротехнічно-водовідвідних споруд; 

 виготовлення проектів зон можливого затоплення. 

Відведення поверхневого стоку із захищеної території слід здійснювати у водойми та 
водотоки, в загальноміські каналізаційні або зливові системи з урахуванням 
природоохоронних вимог.  

На подальших стадіях проектування потрібно ретельніше дослідити, уточнивши 
вишукувальними дослідженнями всі фактори цього процесу та передбачити захист цих 
територій. 

В зв’язку з відсутністю даних щодо 1%-го паводку, проектні рішення захисту 
територій від затоплення на схему не нанесені. Ця робота по річках в межах 
Aпостолівської громади не виконувалась. 

 

Пропозиції щодо підготовки території, що складена ярами та балками. 

При виборі комплексу протиерозійних заходів необхідно визначити стадію розвитку 
яру. Визначають наступні стадії яроутворення: 

перша – формування промоїн і ритвин;  

друга – врізання яру вершиною, заглиблення, розвиток одвершків; 

третя – вироблення профілю рівноваги;  

четверта – затухання ерозійних процесів і перетворення яру у балку. 

Першочерговими заходами при освоєнні територій, що складені ярами та балками 
передбачається: 

 часткове чи повне засипання ярів; 

 агролісомеліорація. 

Часткове або повне засипання ярів або їх замивання застосовують з іншими видами 
меліорації. Засипання ярів ґрунтом, їх верхових ділянок і отвершків передбачається при 
глибині ярів до 15 м. Замивання ярів із застосування засобів гідромеханізації 
передбачається при їх глибині до 25 м. 

При розробленні проекту ліквідування ярів слід передбачати прогноз зміни рівня 
підземних вод. 
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У проектній документації при засипанні ярів необхідно передбачати споруди з 
відведення поверхневих (нагорні канави тощо) та підземних вод (лінійні дрени) як 
профілактичні заходи, що знижують імовірність розвитку підтоплення. 

Для закріплення ярів з просадово-ерозійним і просадово-суфозійно-ерозійним 
генетичними типами верхів`я рекомендується застосовувати протиерозійні гідротехнічні 
споруди відповідного типу, з тим щоб відвести поверхневі води і не допуститимих 
фільтрацій в просадово-суфозійну товщу. 

При закріпленні ярів з ерозійним генетичним типом верхів`я застосовуються як 
агролісомеліоративні (переважно), так і гідротехнічні заходи. 

Таблиця 4.6.3 
Перелік населених пунктів, в яких присутні яри 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіл-ть 
місць 

Загальна 
площа, га 

Заходи 

1 2 3 4 5 
1 Апостолове 1 - Агролісомеліорація.  

 
2 Сергіївка 1 - Агролісомеліорація.  

 
3 Жовте 1 - Агролісомеліорація.  

 
4 Слов'янка 2 - Агролісомеліорація.  

 
5 Кам'янка 1 - Агролісомеліорація.  

 
6 Михайло-Зоводське 1 - Агролісомеліорація.  

 
7 Запорізьке 1   

 
Пропозиції щодо проведення протиерозійних заходів 

Протиерозійні заходи забезпечують: припинення площинного змиву ґрунтів; 
стабілізацію схилів; зниження активного розмивання тальвегів, а в окремих випадках і 
ліквідування процесу яроутворення. 

Першочерговими протиерозійними заходами передбачається: 

 регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування водоутримувальних 
споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд); 

 регулювання поздовжніх ухилів тальвегів ярів; 

 агролісомеліорація; 

 повне або часткове засипання  ґрунтом. 

Заходи агролісомеліорації передбачаються в комплексі з іншими протиерозійними 
заходами для запобігання ерозії і раціонального використання територій. 

Заходи агролісомеліорації включають: 

 прибалочні і приярові лісонасадження у нижніх частинах схилів і біля бровок 
балок і ярів; 

 вітрозахисні, снігозатримувальні і водопоглинальні лісонасадження на 
відкритих територіях, що прилягають до схилів; 

 декоративно-захисні посадки дерев і чагарників; 

 берегозахисні деревно-чагарникові насадження по берегах рік та навколо 
водоймищ; 
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 посів багаторічних трав або обдернування. 

Посів багаторічних трав без інших допоміжних засобів захисту допускається на 
схилах (укосах) крутістю до 35°, а при більшій крутості (до 45°) – з просоченням ґрунту 
в'яжучими матеріалами. Посадка дерев допускається на схилах (укосах) крутизною до 15°. 

При крутості схилів більше ніж 25° до 35° рекомендується робити їх більш пологими 
або терасувати за допомогою проміжних берм. 

Таблиця 4.6.4 
Перелік населених пунктів, в яких присутні території з ерозією 

№ 
п/п 

 

Найменування   
 населених пунктів 

Кіл-ть 
місць 

Загальна 
площа, га 

Заходи 

1 2 3 4 5 
1 Апостолове 3 0,015 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
2 Жовте 2 0,10 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
3 Кам'янка 12 0,45 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
 Слов'янка 70 64,12 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
 Михайлівка 1 0,10 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
 Михайло-Зоводське 14 0,56 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
 Тарасо-Григорівка 41 3,06 Агролісомеліорація 

Підсипка території, 
 ∑= 143 68,41  

 
 

Пропозиції щодо проведення заходів проти яружної ерозії 
Таблиця 4.6.5 

Перелік місць, в яких присутні процеси яружної ерозії 
№

п/
п 

Найменування   
 населених пунктів 

Кіль-
кість 
місць 

Довжина 
м.п. 

Загальна 
площа, га 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 4 402 4.17 прим.1 
2 Кам'янка 30 9162 84.0 прим.1 
3 Слов'янка 11 2041 32.5 прим.1 
4 Михайлівка  5 1240 10.7 прим.1 
5 Широчани 2 607 4.78 прим.1 
6 Тарасо-Григорівка 16 3668 29.3 прим.1 
 ∑= 68 17120 165.45  

Примітка 1 -Першочерговими протиерозійними заходами передбачається: 

 регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування водоутримувальних 
споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд); 

 регулювання поздовжніх ухилів тальвегів ярів; 

 агролісомеліорація; 
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 повне або часткове засипання  ґрунтом. 

 

Пропозиції щодо захисту від перероблення берегів 

Важливу екологічну функцію виконують прибережні захисні смуги вздовж річок та 
навколо водойм. Вони зменшуєть кількість наносів, що надходить в річки з водозбору в 
результаті ерозії. Це сприяє збереженню і оновленню природної якості води, зменшенню 
замулення річок та покращує водний фонд району. 

Таблиця 4.6.6 
Перелік місць з крутими берегами 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіль-
кість 
місць 

Загальна 
довжина, 

м 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 1 615 за межами прим.1 
2 Жовте 5 975 за межами прим.1 
3 Кам'янка 12 4750 за межами прим.1 
4 Слов'янка 8 1747 за межами прим.1 
5 Михайлівка 3 1237 в межах прим.1 
 ∑= 29 9324   

Примітка.1- Заходи проти перероблення  берегів, а саме : 
 зміна рельєфу берега з метою підвищення його стійкості; 

 улаштування стримуючих противно-змивних споруд; 

 агролісомеліоративні заходи. 

 
Пропозиції щодо захисту водних об'єктів 

Першочерговими інженерними заходами передбачається: 

 розчищення та регулювання русла річок та струмків; 

 благоустрій прибережних територій (в межах санітарно-захисних смуг). 

Першочерговими водними об’єктами, що потребують проведення заходів щодо 
покращення їх стану є: 

 берегоукріплення вздовж річок та струмків; 

 капітальний ремонт та відновлення дамб і гребель. 

Берегоукріплення річок в межах громади передбачається у вигляді благоустрою 
прибережних територій, де потрібно передбачити зелені насадження.  

Благоустрій приведе до покращення санітарно-гігієнічного стану прибережних 
територій. 

Важливу екологічну функцію виконують прибережні захисні смуги вздовж річок та 
навколо водойм. Їх призначення полягає у збереженні або створенні умов для природного 
очищення забруднених вод, що стікають з водозбору до водних об’єктів, шляхом 
перехоплення схилового стоку. Одночасно зменшується кількість наносів, що надходить в 
річки з водозбору в результаті ерозії. Це сприяє збереженню і оновленню природної якості 
води, зменшенню замулення річок та покращує водний фонд району. 

Також необхідно передбачити проведення поточних та планових ремонтних робіт 
регулюючої системи, а за необхідності - будівництво нових гідротехнічних споруд. 

Проведення поточного та капітального ремонту каналів захисних дамб. 

Проведення вимірювання за рівнем ґрунтових вод по свердловинах режимно-
спостережної мережі. 
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Геоморфологічні процеси. 

Пропозиції щодо проведення протизсувних заходів. 

Таблиця 4.6.6 
Перелік населених пунктів, в яких присутні зсувонебезпечні території 

№п/п Найменування населеного 
пункту 

Кількість 
місць 

Загальна 
площа, га 

Заходи 

1 2 3 4 5 
1 Михайло-Зоводське 1 0,5 прим.1 
2 Катеринівка 2 16,0 прим.1 
3 Кам'янка 1 59 прим.1 
4 Жовте 1 0,39 прим.1 
 ∑= 5 75,9  

 

Примітка 1- Заходи проти зсувів, а саме: 

- вертикальне планування території; 

- регулювання стоку поверхневих вод; 

- улаштування системи поверхневого водовідведення; 

- зміна рельєфу схилу з метою підвищення його стійкості; 

- улаштування стримувальних протизсувних споруд (підпірні стінки); 

- улаштування стримуючих протизсувних фундаментів; 

- закріплення ґрунтів зсувної зони; 

- часткова чи повна заміна рельєфу схилів; 

- влаштування дренажів (мілкого та глибокого закладання); 

- агролісомеліоративні заходи. 

 

Пропозиції щодо проведення протиобривних заходів. 

Таблиця 4.6.8 
Перелік місць з обривами 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного пункту 

Кіль-
кість 
місць 

Загальна 
довжина, 

км 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 2 

1 
422 за межами 

в межах 
прим.1 

2 Жовте 3 1022 за межами прим.1 
3 Катеринівка 2 

4 
893 
954 

за межами 
в межах 

прим.1 

4 Слов'янка 14 
3 

2770 за межами 
в межах 

прим.1 

5 Михайлівка 13 1512 за межами 
 

прим.1 

6 Михайло-Зоводське 3 
1 

496 за межами 
в межах 

прим.1 

7 Тарасо-Григорівка 3 420 за межами 
 

прим.1 

 ∑= 49 8449   
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Примітка 1- Заходи проти обривів , а саме: 

- вертикальне планування території; 

- регулювання стоку поверхневих вод; 

- улаштування системи поверхневого водовідведення; 

- зміна рельєфу схилу з метою підвищення його стійкості; 

- часткова чи повна заміна рельєфу схилів; 

- влаштування дренажів (мілкого та глибокого закладання); 

- агролісомеліоративні заходи. 

Техногенні процеси 
Рекультивація територій, що порушені гірничими роботами 

Розробка кар'єрів є одним з видів діяльності, який призводить до порушення земель і, 
як правило, згубно впливає на екологічну обстановку району ведення робіт. У зв'язку з 
цим, рішення по рекультивації ділянки входять до складу проекту розробки родовища або 
виконується окремим проектом рекультивації кар'єру. 

       Таблиця 4.6.8 
№ 
п/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

Кіль- 
кість 
місць 

Загальна 
площа, 

га 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 1 11.22 в межах 

 
Глиняний не діючий 
прим 1 

2 Михайло-Зоводське 1 0.42 в межах Глиняний. прим 1 
  1 1.23 в межах Вапно прим 1 
  1 0.15 за межами Вапно прим 1 
  1 -- за межами не визначено прим 1 
3 Михайлівка 1 1.3 за межами не визначено прим 1 
4 Жовте 1 0.12 за межами Вапно прим 1 
  7 -- за межами не визначено прим 1 
5 Катеринівка 1 0,2 за межами Вапно прим 1 
  2 0.8 за межами не визначено прим 1 
6 Кам'янка 1 2,0 в межах не визначено прим 1 
7 Новоіванівка 1 0.40 за межами Глиняний не діючий 
8 Широчани 2 0.50 за межами не визначено прим 1 
 ∑= 21 18.34   

Примітка 1- Заходи, а саме: 

- визначення призначення та функціональне використання території кар’єрів; 

- розробка проектів по використанню карєрів 

- вертикальне планування території;  

- агролісомеліоративні заходи; 

- повне чи часткове засипання грунтом несанкціоновано зритих територій; 

 

Рекультивація сміттєзвалищ та худобомогильників 

Метою рекультивації є покращення санітарно-гігієнічного стану та відновлення 
екологічного балансу грунтів, порушених в результаті людської діяльності. 

Рекультивація являє собою сукупність інженерно-технічних і санітарно-гігієнічних 
заходів, покликаних відновити екологічний баланс грунтів, порушений в результаті 
діяльності людини. 
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Рекультивація відпрацьованих звалищ не дозволяє повністю позбутися глобальної 
проблеми утилізації відходів, але є одним з дієвих методів її вирішення. 

Рекультивація звалища проводиться після загасання процесів в тілі полігону і 
складається з двох основних етапів: технічного та біологічного. Перший етап включає 
заходи по знезараженню відходів, консервації фільтрату, ландшафтних робіт з 
вирівнювання териконів і засипці траншей, поглиблень і провалів грунта, зведенню 
гідротехнічних і меліоративних споруд. У висновку завозиться шар родючого грунту, що 
повністю покриває територію полігону. 

Другим етапом проводяться агролісомеліоративні заходи по висадці рослин, що 
поліпшують властивості грунта. 

Таким чином, звалище з часом може застосовуватися в якості пасовища, через 3 роки 
тут можна вирощувати овочі, а через 10-15 років навіть фруктові дерева. Якщо полігон в 
більшій частині використовувався під будівельні відходи, то після рекультивації на його 
місці можна зводити будівлі як промислового, так і цивільного призначення. 

Відсутні вихідні дані та матеріали топогеодезичних, вишукувань, тощо. У зв’язку з 
цим неможливо виконати цей підрозділ в повному обсязі. 

Таблиця 4.6.9 
Перелік місць із захороненням ТПВ 

№ 
п/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

Кіль- 
кість 
місць 

Загальна 
площа, 

га 

Місце- 
розташу- 

вання 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Апостолове 1 15.0 за межами прим 1 
2 Жовте 1 1.26 в межах прим 1 
3 Катеринівка 1 0.4 в межах прим 1 
4 Широчани 1 0.2 в межах прим 1 
5 Михайлівка 1 1.05 в межах прим 1 
 ∑= 5 17.91   

Примітка 1 Першочерговими заходами передбачається: 

- регулювання стоку дощових і сніготалих вод; 

- повне засипання ґрунтом; 

- агролісомеліорація. 
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5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

5.1. Забезпечення санітарного благополуччя, охорони довкілля, територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, нерухомих об’єктів культурної спадщини, 
дотримання режиму використання земель історико-культурного призначення 

Комплекс екологоорієнтованих засобів щодо захисту навколишнього середовища 
охоплює заходи, спрямовані на охорону і раціональне використання природних ресурсів, і 
заходи, які забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри середовища міських і 
сільських поселень. 

Соціально необхідні охоронні заходи поділяються  на організаційні, економічні та 
містобудівні. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за рахунок 
раціонального функціонального зонування території, створення санітарно-захисних зон, 
визначення територій природо-заповідного фонду, забезпечення екологічного балансу 
природно-ландшафтних та урбанізованих територій. 

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища такі: 

- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 

- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на 
природне середовище та санітарних нормативів в місцях забудови; 

- виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-
культурних зон з відповідним режимом їх охорони; 

- встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел водопостачання і 
мінеральних вод.  

Згідно місцевої програми по екології та охороні навколишнього природного 
середовища Апостолівської міської ради на 2018 рік передбачається забезпечення 
екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного 
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища. Основними 
завданнями Програми та пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є: 

- Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод. 
- Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів. 
- Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел. 
- Охорона і раціональне використання земель. 
- Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного 

фонду. 
- Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 
- Екологічна освіта і виховання; підготовка кадрів. 

 
5.1.1. Охорона атмосферного повітря. 
Під забрудненням атмосферного повітря розуміють збільшення концентрації 

фізичних, хімічних та біологічних компонентів понад рівень, що виводить природні 
системи зі стану рівноваги. 

Однією з особливостей атмосфери є її здатність до самоочищення. Самоочищення 
атмосферного повітря відбувається внаслідок сухого та мокрого випадання домішок, 
абсорбції їх земною поверхнею, поглинання рослинами, переробка бактеріями, 
мікроорганізмами та іншими шляхами. Садіння дерев та кущів сприяє очищенню повітря 
від пилу, оксидів вуглецю, діокидів сірки та інших речовин. Найкращі поглинальні 
властивості стосовно діоксиду сірки має тополя, липа, ясен. Одне доросле дерево липи 
може акумулювати протягом доби десятки кілограмів діоксиду сірки, перетворюючи його  
в нешкідливу речовину. Велику роль в очищенні атмосферного повітря належить 
ґрунтовим бактеріям та мікроорганізмам. При температурі 15-35ºС мікроорганізми 
переробляють на 1м2 до 81 тонни на добу оксиді та діоксидів вуглецю. Однак можливості 
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природи щодо самоочищення мають обмеження. Тому для очищення викидів від 
шкідливих речовин потрібно сформувати систему заходів, направлену на поліпшення 
ситуації. 

Особливо актуальними є заходи щодо захисту атмосферного повітря, які необхідно 
передбачати відповідно до Закону України та санітарних правил з охорони атмосферного 
повітря населених місць. Заходами спрямованими на покращення стану атмосферного 
повітря є виконання підприємствами природоохоронних заходів, оновлення зношеного 
устаткування, заміна застарілих технологій сучасними, провадження ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій, що приведе до скорочення обсягів викидів забруднюючих 
речовин та в подальшому покращення стану атмосферного повітря. Промислові та 
сільськогосподарські об’єкти, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, треба 
розміщувати в спеціально виділених для цього зонах з підвітряного боку відносно 
житлово-громадської забудови. Для об’єктів, які є джерелом забруднення атмосферного 
повітря, повинні бути організовані санітарно-захисні зони, що встановлюються згідно з 
санітарною класифікацією підприємств і виробництв, складських споруд відповідно до 
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів: І клас – 1000 м, 
ІІ клас – 500 м, ІІІ клас – 300 м, ІV клас – 100 м, V клас – 50 м.  

Дані щодо встановлених санітарно-захисних зон існуючих промислових підприємств 
на території Апостолівської ОТГ надано в таблиці 5.1.1.1. 

Таблиця 5.1.1.1. 

Назва 
підприємства 

Населений пункт 
Класифікація 
підприємств 

Розмір 
санітарно-

захисної зони 
Цементний завод с.Червона Колона ІІІ клас 300 м 
Підприємство з рибного 
промислу 

с.Новомар’янівка ІІІ клас 300 м 

ВАТ "Апостолівський 
елеватор" 

м.Апостолове ІV клас 200 м 

ТОВ «Апостолівагромаш» м.Апостолове ІV клас  100 м 
ВАТ "Апостолівський 
комбікормовий завод" 

м.Апостолове ІV клас  100 м 

Сироварне підприємство с.Запорізьке ІV клас  100 м 
ТОВ "Агростандарт" м.Апостолове V клас 50 м 
Хлібзавод сел.Жовте V клас 50 м 
Хлібзавод сел.Українка V клас 50 м 

 
На виробничій території Апостолівської ОТГ проектом передбачається розміщення 

нових промислових підприємств з встановленням санітарно-захисних зон згідно з 
вимогами чинного законодавства, а саме: 

- с.Запорізьке – бойня (500 м); 

- с.Володимирівка – млин (100 м); 

- с.Новоіванівка – бойня (500 м), молокоприймальний пункт (50 м); 

- сел.Українка – бойня (500 м). 

Для оптимізації стану атмосферного повітря необхідно впровадження нових 
прогресивних технологій виробництва, планування заходів зі зменшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, переведення котелень на альтернативні види палива, 
проведення модернізації пилогазоочисних установок, встановлення циклонів, підвищення 
ступеню очищення на джерелах викидів, здійснення заміни пилогазоочисного обладнання, 
розроблення та встановлення додаткових систем очищення.  
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На території Апостолівської ОТГ функціонують сільськогосподарські підприємства, 
які спеціалізуються на тваринництві та виробництві рослинної продукції. 

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів затверджені розміри санітарно-захисних зон від рослинницьких 
сільськогосподарських підприємств до житлової забудови 100 м. 

Дані, щодо існуючих тваринницьких підприємств на території громади, надані в 
таблиці 5.1.1.2. 

Таблиця 5.1.1.2. 

Місце розташування підприємства Вид діяльності Розмір СЗЗ 

с.Кам’янка свиноферма 500 м 

сел.Українка свиноферма 500 м 

м.Апостолове птахоферма 300 м 

с.Сергіївка господарський двір 150 м 

 

В селах Слов’янка та Михайлівка проектом передбачається відновлення 
фермерських господарств, розміри санітарно-захисних зон встановлюються відповідно до 
чинного законодавства: 

- свиноферма (300 м),  

- ферма ВРХ (100 - 200 м),  

- птахоферма (300 м). 

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі 
житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, 
навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, 
спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів та інших об’єктів 
зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-
спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до 
них об’єктів. 

Територія санітарно-захисної зони не повинна використовуватися як резервна 
ділянка для розвитку підприємства. У межах санітарно-захисної зони дозволяється 
розміщення споруд аналогічного виробництва з нижчим класом шкідливого впливу, 
адміністративно-господарських, науково-проектних та інших закладів (крім спортивних, 
дитячих, лікувально-оздоровчих закладів, парків і пляжів). 

Територія санітарно-захисної зони має бути розпланованою та упорядкованою. 
Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони 
повинна складати до 300 м – 60%, від 300 до 1000 м – 50%. З боку сельбищної території 
необхідно передбачати смугу дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а 
при ширині зони до 100 м – не менше 20 м. 

Особливу увагу слід приділяти озелененню санітарно-захисних зон промислових 
підприємств високих класів санітарної шкідливості. Залежно від ступеня забруднення слід 
підбирати і асортимент деревно-чагарникових порід для озеленення санітарно-захисних 
зон і пристрою захисних насаджень в ареалі розповсюдження виробничих викидів. 

Розміри санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших об’єктів, що 
є джерелами виробничих шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих 
санітарних норм, а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних діючих 
підприємств та об’єктів. Основою для встановлення санітарно-захисних зон є санітарна 
класифікація підприємств, виробництв і об’єктів, що наведена в Державних санітарних 
правилах планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996р. 
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Від ТОВ «Апостолівагромаш» та цементного заводу розміри санітарно-захисних 
зон не витримуються. Для об’єктів, від яких СЗЗ не витримується, можливе зменшення їх 
розмірів. Для цього необхідно провести розрахунки та лабораторні дослідження для 
району розташування підприємств або іншого виробничого об’єкту,  які встановлять, що 
на межі житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів концентрація шкідливих 
речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та 
іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищують   гігієнічні нормативи. 

У тих випадках, коли розрахунками не підтверджується зменшення санітарно-
захисної зони або не можлива її організація в конкретних умовах, необхідно приймати 
рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих 
речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. 

Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших 
виробничих об’єктів з новими технологіями, а також зміни цих зон затверджуються при 
належному обґрунтуванні Головним державним санітарним лікарем України. 

Для зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами 
необхідно проведення комплексу заходів, що включає регулювання двигунів, більш 
масовий перехід на газоподібне паливо, виключення реалізації та використання 
етилованого бензину, обов’язковість використання нейтралізаторів токсичних вихлопів. 

Зменшити негативний вплив від автотранспорту на атмосферне повітря населених 
пунктів можна, якщо використовувати об’їзні автодороги та впроваджувати «зелені хвилі» 
на вулицях міста, де для регулювання руху автотранспорту і пішоходів використовуються 
світлофори. 

До дієвих заходів щодо вирішення проблеми забруднення атмосферного повітря 
викидами автотранспорту та впливу його фізичних факторів належить:  

- раціональна організація перевезень і руху (вдосконалення доріг, вибору парку 
рухливого складу і його структури, оптимальна маршрутизація автомобільних перевезень, 
організація і регулювання дорожнього руху);  

- ремонт та прибирання доріг;  
- максимальне озеленення доріг, територій мікрорайонів і розділових смуг. 

 На території Апостолівської ОТГ проходять розподільчі газопроводи середнього та 
високого тиску. Згідно з пунктом 3 Глави 4 Розділу III «Кодексу газорозподільних систем» 
з метою забезпечення безпечної експлуатації об'єктів ГРМ встановлюються охоронні 
зони: 

1. вздовж газопроводів високого тиску І категорії - у вигляді ділянки землі, 
обмеженої умовними лініями, що проходять в 10 метрах від осі газопроводу по обидва 
боки; 

2. вздовж газопроводів високого тиску II категорії - у вигляді ділянки землі, 
обмеженої умовними лініями, що проходять в 7 метрах від осі газопроводу по обидва 
боки; 

3. вздовж газопроводів середнього тиску - у вигляді ділянки землі, обмеженої 
умовними лініями, що проходять в 4 метрах від осі газопроводу по обидва боки; 

4. вздовж, газопроводів низького тиску - у вигляді ділянки землі, обмеженої 
умовними лініями, що проходять в 2 метрах від осі газопроводу по обидва боки; 

5. вздовж підводних переходів - у вигляді ділянки водного простору від водної 
поверхні до дна, укладеного між паралельними площинами, віддаленими від осей крайніх 
ниток переходів на 50 метрів по обидва боки; 

6. навколо будівель ГРП, ШРП, ВОГ - у вигляді ділянки землі, обмеженої умовною 
лінією, віддаленої від зовнішніх стін будинку (шаф) ГРП, ВОГ, ШРП при тиску газу на 
вводі в ГРП, ШРП, ВОГ до 0,6 МПа на 10 метрів у всі сторони, а при тиску газу на вводі в 
ГРП, ШРП, ВОГ понад 0,6 до 1,2 МПа - на 15 м у всі сторони. 

Крім того, на території Апостолівської ОТГ проходить аміакопровод. 
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Для забезпечення безпечної експлуатації об'єктів магістральних аміакопроводів 
навколо них встановлюються охоронні зони шириною від 500 м до 1000 м з обох боків від 
осі в залежності від їх діаметру: 

- умовним діаметром до 300 мм включно - 500 метрів; 
- умовним діаметром більше 300 мм - 1000 метрів; 
- навколо наземних споруд насосних та роздавальних станцій аміакопроводу (від 

огорожі) - шириною 200 метрів.  
Запропоновані проектні рішення дозволять значно покращити стан атмосферного 

повітря в регіоні, виключити перевищення гранично допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин у повітрі населених пунктів. 

 

5.1.2. Охорона поверхневих і підземних вод. 
Забруднення  водойм не тільки збільшує ступінь санітарно-гігієнічної та 

епідеміологічної загрози, але й зменшує об’єм води, придатної для використання в 
промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових цілях. 

Важливим напрямом в охороні поверхневих водойм повинно стати: 

- розробка проектів та винос в натуру прибережно-захисних і водоохоронних зон та 
їх облаштування.  

- проведення подальшого благоустрою водоохоронних зон та прибережних смуг 
водних об`єктів; 

- дотримання водного та земельного законодавства при використанні земель водного 
фонду, а саме прибережно-захисних смуг водойм та водотоків; 

- своєчасне проведення розчищення русел річок від заростання і замулення, 
здійснення санітарного очищення. 

Для створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, 
засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення 
коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм 
встановлюються водоохоронні зони та виділяються ділянки під прибережні захисні смуги. 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що 
регулюється. 

На території водоохоронних зон забороняється: 

 використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 
 влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 
 скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, 

пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки. 
Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими 

проектами. 

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій 
земель, крім земель транспорту. 

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом господарської 
діяльності. У прибережних захисних смугах забороняється: 

− розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також 
садівництво та городництво; 

− зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

− влаштування літніх таборів для худоби; 

− будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних навігаційного призначення, 
гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок 
автомобілів; 
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− миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

− влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 
виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

Згідно статті 88 Водного кодексу України прибережні захисні смуги встановлюються 
по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною 25 м 
для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів. 

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної 
захисної смуги подвоюється. 

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, 
якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також 
ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з 
прибережних захисних смуг. 

З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого 
водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюються зони 
санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму. 

І пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика 
водопровідних споруд і водопідвідного каналу;  

ІІ і ІІІ пояси (обмежень і спостережень) включають територію, що призначається для 
охорони джерел водопостачання від забруднення.  

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого 
питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується. 

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та 
реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному 
обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної 
охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах. 

У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється: 
− скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, 

випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води; 
− перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, 

організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і 
мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, 
проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не 
пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і 
мереж; 

− заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування. 

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється: 
− розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних 

добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, 
шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного 
забруднення вод; 

− використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної 
служби; 

− розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, 
зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, 
тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що 
створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих 
відходів, біологічних та мулових ставків; 

− зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив; 
− розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття 

садівництвом та городництвом; 
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− осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок; 
− заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування; 
− видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних 

робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд; 
− влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів 

від берега водного об'єкта; 
− закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне 

складування твердих відходів та розробка надр землі; 
− забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та 

іншими відходами. 

У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється: 
− закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх 

захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть призвести 
до забруднення водоносного горизонту; 

− розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і 
мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та 
продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод; 

− відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і 
нормам. 

В принципі розробка пропозицій щодо охорони вод може бути заснована на двох 
альтернативах: спуск в природні очищених стоків або повне припинення спуску стоків у 
водойми у зв'язку з переведенням підприємств на оборотне водопостачання. У першому 
випадку стан водного басейну району буде залежати від ступеня очищення промислових і 
побутових стоків, повноводності водотоку - приймача очищених стоків, від об'єму стоків і 
характеру їх забруднень. 

Повне переведення підприємств на оборотне водопостачання - справа досить 
віддаленого майбутнього, оскільки вимагає величезної кількості енергії і в ряді випадків 
значної зміни технології. Тим не менш, в умовах прогресуючої урбанізації саме цей варіант 
забезпечує найбільше збереження водної складової природного середовища (при 
оборотному водопостачанні забір води з джерела зменшується в 20-25 разів). 

Підприємства в обов’язковому порядку повинні погоджувати об’єми скидів у 
водоймища з місцевими органами охорони природи. 

Не допускаються до скидання у водні об’єкти наступні стічні води: 

− що містять шкідливі речовини, для яких не встановлено ГДК і для яких відсутні 
методи аналітичного контролю; 

− які після очищення можна використовувати в оборотних та в повторних системах 
водопостачання підприємств або для зрошення в сільському господарстві; 

− неочищені та недостатньо очищені виробничі, господарсько-побутові стічні води 
та стоки із заводських територій; 

− які містять збудників інфекційних захворювань, а також стічні води, що містять 
радіонукліди, сміття, неочищені стоки, стоки з нафтопродуктами. 

Виробничі стоки, котрі не відповідають вимогам, повинні бути попередньо очищені 
на очисних спорудах підприємств. 

Для кожної забруднюючої речовини за допомогою розрахунків встановлюються ГДС 
у водоймища, дотримання яких повинне забезпечувати якість води в контрольних пунктах. 

Підприємства, установи і організації, діяльність яких може негативно впливати на 
стан підземних вод, особливо ті, які експлуатують накопичувачі промислових, побутових і 
сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні здійснювати заходи щодо 
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попередження забруднення підземних вод, а також обладнувати локальні мережі 
спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом цих вод. 

Основними заходами щодо охорони підземних вод є: 

− профілактичні (контроль і спостереження за якістю підземних вод, надійний в 
санітарному відношенні пристрій водозаборів підземних вод і т. п.); 

− локальні (обмежуючі просування забруднень по водоносному пласту від. вогнища 
забруднення); 

− відновні (ліквідація забруднення водоносного горизонту і відновлення природної 
якості підземних вод). 

Очисні споруди стічних вод слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до 
житлових територій і нижче населених місць за течією річок. Вони повинні відділятися від 
житлової забудови санітарно-захисними зонами. 

У сільському господарстві, що є основним споживачем води, слід запровадити сурову 
економію води, раціональне її використання. Так, зміна суцільного поверхневого поливу 
на зрошувальних землях дощуванням або крапельним поливом дозволяє отримувати ті ж 
врожаї при витратах води у 5-7 разів менших. Зменшення кількості пестицидів, фосфатів, 
нітратів у водоймах можна досягти частково заміною хімізації сільського господарства 
біологічними методами боротьби зі шкідниками й хворобами рослин, чітким дотриманням 
сівозмін, введенням більш продуктивних і стійких до хвороб і шкідників сортів рослин. 

Здійснення намічених проектом заходів по раціональному використанню і охороні 
вод від забруднень дозволить довести кількість води в річках і озерах до нормальних 
показників, досягти більш ефективного та економічного використання водних ресурсів. 
 

5.1.3. Охорона ґрунтового покриву і відновлення порушених земель. 
Впровадження заходів з охорони земель передбачається здійснити шляхом: 

− визначення та зменшення площ земель, зайнятих відкритими 
розробками         та кар’єрами, які відпрацьовані та передача вивільнених площ для інших 
видів використання; 

− впровадження науково-обгрунтованих сівозмін, елементів біологізації 
землеробства, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів і 
ведення землеробства; 

− запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву на найбільш 
ерозійно небезпечних територіях, зокрема на землях сільськогосподарського призначення, 
консервація деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель; 

− створення та відновлення полезахисних лісових смуг, захисних лісових 
насаджень на землях сільськогосподарського призначення; 

− розроблення Схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 
використання та охорони земель з метою визначення перспективи щодо використання та 
охорони земель та для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин; 

− проведення робіт із встановлення меж водоохоронних зон та прибережних 
смуг з метою охорони поверхневих вод  від забруднення і  засмічення  та збереження їх 
водності; 

− виготовлення  правовстановлюючих документів  на право користування 
земельними ділянками  державними установами  з метою упорядкування землеволодінь  та 
запобігань незаконних вилучень  даних територій, зміни їх  цільового призначення. 

Розвиток земельних відносин базується на основі комплексу взаємопов’язаних та 
хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо 
вирішення проблем регулювання та управління земельними ресурсами. На даному етапі 
передбачається: 
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1. Проведення рекультивації порушених земель. 

2. Консервація деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження та 
заліснення. 

3. Розроблення Схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування 
використання та охорони земель. 

4. Проведення робіт із встановлення меж водоохоронних зон та прибережних 
смуг. 

5. Проведення робіт з інвентаризації земель. 

6. Розроблення проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного 
обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. 

7. Виготовлення  правовстановлюючих документів  на право користування 
земельними ділянками бюджетними установами. 

Рекультивація земель. Одним із важливих напрямків з охорони природи є 
рекультивація земель. 

Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, 
екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі 
внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших 
робіт. 

Приведення цих земельних ділянок в придатний для використання стан і 
повернення їх в сільськогосподарське виробництво є одним з основних заходів 
відновлення та охорони земельних ресурсів. 

Передбачається зменшення площ зайнятих відпрацьованими розробками та 
кар’єрами шляхом рекультивації.  

 Консервація земель. Консервації підлягають деградовані, малопродуктивні та 
техногенно забруднені землі, господарське використання яких є екологічно 
небезпечним та економічно неефективним, на яких неможливо одержати екологічно 
чисту продукцію та на яких відсутні умови, безпечні для здоров’я, проживання і 
відпочинку населення. 

Консервація земель, згідно статті 172 Земельного кодексу України, здійснюється 
шляхом припинення їх господарського використання на визначений термін шляхом 
залуження або заліснення. 

Розроблення Схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування 
використання і охорони земель.   Згідно вимог Земельного кодексу України, законів 
України «Про землеустрій» та «Про охорону земель» Схеми землеустрою є основними 
планувальними і передпроектними документами, що регламентують головні питання 
використання та охорони земель на регіональному рівні. Вони не менш, ніж на 10-15 
років визначають формування раціональної системи землеволодінь і 
землекористувань, удосконалення співвідношення і розміщення категорій земель та 
угідь, систему заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, 
агроекосистем, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і 
заповідними режимами, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації 
порушених земель і консервуванню малопродуктивних угідь, захисту земель від 
ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, 
ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших 
видів деградації. 

На підставі закладених у Схемах землеустрою планувальних і передпроектних 
рішень розроблятиметься документація із землеустрою та охорони земель, 
лісовпорядкування, формування екологічної мережі, будівництва тощо. 

Це дасть можливість подолати безсистемність та неефективність у підходах до 
охорони земель, зміни їх цільового призначення і забудови та консолідувати 
відповідні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів 
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земельних ресурсів, екології, сільського, лісового, водного господарства, 
інспектуючих і контролюючих органів та інших зацікавлених сторін. 

Проведення робіт із встановлення меж водоохоронних зон та прибережних 
смуг. Вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони 
поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у 
межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні смуги. 

Багатьма науковцями визнається, що головною проблемою ХХІ століття буде 
проблема чистої прісної води. Успішний розвиток нашої країни неможливий, якщо  не 
буде докладено усіх можливих зусиль для захисту водних об’єктів. 

За даними Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів в межах 
території Апостолівської ОТГ були розроблені наступні проекти: 

- водоохоронна зона та прибережна захисна смуга ставка на б. Б/н 29.1 в районі 
м.Апостолове (2009р.); 

- водоохоронна зона та прибережна захисна смуга ставка в районі вул.Леніна, 58, 
м.Апостолове (2010р.); 

- проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та 
водоохоронної зони р.Базавлучок (2017р.). 

На решту водних об’єктів проекти водоохоронних зон та прибережних смуг  не 
розроблені. Внаслідок цього немає можливості здійснювати ефективний контроль за 
використанням водного фонду. 

Проектною документацією із землеустрою визначається місце розташування і 
розміри земельних ділянок,  землекористувачі, власники земельних ділянок, а також 
встановлюється режим використання та охорони територій водоохоронних зон та 
прибережних смуг. 

Таким чином, стовідсоткове встановлення водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг навколо водних об’єктів на території Апостолівської ОТГ дасть 
можливість зберегти їх від засмічення та забруднення, а також визначить суворий 
режим господарської діяльності на цих територіях. 

Інвентаризація земель. Одним із важливих заходів земельної реформи та 
перетворення земель на потужній ресурс соціально-економічного розвитку  є здобуття 
достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик 
земель, про землекористувачів та землевласників (юридичних та фактичних), 
врегулювання суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та 
конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання 
земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, 
сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі.  

Важливо знати які земельні ділянки не використовуються, або використовуються 
нераціонально, не за цільовим призначенням, всупереч вимогам земельного та 
природоохоронного законодавства. Засобом набуття таких знань служить 
інвентаризація. 

Проведення інвентаризації земель є необхідною умовою створення 
інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, ефективного 
регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних 
ресурсів, оподаткування, наповнення бюджетів всіх рівнів від продажу прав оренди на 
земельні ділянки, оформлення правовстановлюючих документів на землю державними 
і комунальними підприємствами і установами. 

Ці роботи можуть фінансуватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, а 
також коштів інших джерел. 

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозмін та впорядкування угідь. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, розробляються з метою 
організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування 
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сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для 
ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального 
використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і 
покращення природних ландшафтів. 

Проекти землеустрою визначають: 
− організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозмін, виходячи з 

екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури; 

− визначення типів і видів сівозмін з урахуванням спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва; 

− складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні; 

− проектування полів сівозміни; 

− розробку плану переходу до прийнятої сівозміни; 

− перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозмін. 

Здійснення передбачених заходів дасть змогу досягти: 
− підвищити родючість ґрунтів, запровадити еколого безпечні системи землеробства; 

− припинити грунтово-деградаційні процеси, зокрема ерозію, дегуміфікацію; 

− здійснити консервацію деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених 
земель; 

− зменшити площі територій, зайнятих відпрацьованими розробками та кар’єрами; 

− підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів; 

− створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру;  

− збільшити надходження від платежів за землю в бюджети всіх рівнів; 

− оформити правовстановлюючі документи на землю бюджетними  установами; 

− створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні захисні смуги водних 
об’єктів з метою охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення  та збереження їх 
водності; 

− підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством 
земельних ресурсів; 

− підвищити рівень родючості ґрунтів шляхом впровадження науково обґрунтованих 
сівозмін, ґрунтозахисних технологій; 

− забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх територій 
регіону та ефективного господарювання на землі. 

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 25.03.2011 No 73-5/VІ затверджена 
“Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 
2011 – 2018 роки”. Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої  
на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки в земельних ресурсах, 
раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, 
забруднення, підвищення врожаїв екологічно чистої продукції та забезпечення 
продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, 
створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження 
господарської діяльності, стабілізація та нарощування обсягів виробництва в 
рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування 
ґрунтів), забезпечення життєздатності сільського господарства, його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Крім того, затверджено програми в усіх районах та містах області, у всіх сільських 
та селищних радах. Основними завданнями та заходами Програми є: 
1) організація робіт з підвищення родючості ґрунтів шляхом меліоративних заходів; 
2) встановлення меж населених пунктів; 
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3) проведення інвентаризації земель; 
4) розмежування земель державної та комунальної власності; 
5) нормативно грошова оцінка. 

Таким чином, в екологічній сфері буде забезпечено – раціональне використання та 
охорона земель, збагачення довкілля природними ландшафтами, забезпечення техногенно-
екологічної безпеки життєдіяльності людини шляхом обґрунтування екологічно 
допустимих рівнів та режимів використання земель. 

 
5.1.4. Поліпшення санітарно-епідеміологічних умов. 
У комплекс заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних і епідеміологічних умов 

крім пропозицій по інженерній підготовці території, меліорації, озелененню, очищенню 
водоймищ, знезараженню ґрунту тощо повинні входити і спеціальні заходи: 

− вибір найбільш здорових ділянок місцевості для розміщення житлової забудови, 
шкіл, дитячих садів, ясел, медичних і рекреаційних установ; 

− розміщення промислових виробництв по можливості відповідно до особливостей 
тих або інших геохімічних провінцій, підбір виробництв, що виділяють переважно ті 
речовини, які заповнюють недолік або нейтралізують надлишок тих або інших 
мікроелементів; 

− у разі наявності природно-осередкових захворювань поблизу населених місць, зон 
масового відпочинку і тому подібне — проведення спеціальних заходів щодо оздоровлення 
території (боротьба з кровоссальними комахами, знищення місць скупчення мишоподібних 
гризунів, попередження відпочиваючих і місцевих жителів про найбільш небезпечні 
сезони зараження природно-осередковими інфекціями, розчищення лісових завалів, 
поліпшення стежкової мережі і т. д.); 

− в цілях боротьби з кишковими інфекціями — устаткування на туристських 
привалах, в лісопарках вдосконалених туалетів, споруд питних фонтанчиків з 
водопровідною або артезіанською водою; запобігання бактеріальному забрудненню 
водоймищ і особливо водопровідній мережі; 

− використання територій кладовищ і звалищ після їх закриття під парки, сквери, не 
раніше чим через 15-20 років при піщаних, супіщаних і суглинних ґрунтах і через 25-30 
років при глинистих ґрунтах. 

Більшість кладовищ, що розташовані на території Апостолівської ОТГ, знаходяться в 
межах населених пунктів. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до 
житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м. Для кладовищ, що 
оточені житловою забудовою та СЗЗ яких не відповідає санітарним вимогам, проектним 
рішенням передбачено їх закриття із забороною підхоронень.  Санітарно-захисна зона 
закритих кладовищ (по закінченню кладовищного періоду) до житлових, громадських 
будівель, установ і зон відпочинку та об'єктів, які прирівняні до них, може бути зменшена: 
в міських поселеннях до 50 м, у сільських поселеннях до 100 м. 

Нові ділянки під кладовища виділяються проектом із дотриманням нормативної СЗЗ 
300м. 
 

5.1.5. Охорона рослинності і формування системи зелених насаджень. 
Система зелених насаджень включає наступні функціональні елементи: 
− експлуатаційні ліси (ліси II і III груп в зонах лісозаготівель, побічного 

користування лісом і т. п.); 

− охоронні ліси i групи (рекреаційного призначення, охоронних зон водозаборів, 
пам'ятників культурної спадщини і т. д.); 

− захисні ліси (полезахисні, водорегулюючі, державні лісові смуги, насадження на 
пасовищах, уздовж залізних і автомобільних доріг, лісу навколо населених місць і т. д.); 
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− спеціальні ліси (санітарно-захисні зони промислових підприємств, 
агропромислових комплексів, лісорозсадники і ін.). 

Лісокористування має бути спрямоване на забезпечення безперервного, 
невиснажливого та раціонального користування лісом при збереженні і посиленні 
водоохоронних, захисних та інших корисних природних властивостей лісів. 

Провідним принципом проектування багатоцільового лісокористування є комплексне 
використання і відтворення всіх корисних властивостей лісу, у тому числі деревної і 
недеревної продукції, із визначенням видів і обсягів користування. 

При проектуванні рубок головного користування передбачене раціональне 
використання експлуатаційного фонду, пропорційна експлуатація стиглих насаджень. 

Проект лісокористування повинен розроблятися з урахуванням місцевих природних і 
економічних умов, основного цільового призначення лісів. 

У лісах, що виконують переважно санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції 
пріоритетним є їх використання для культурно-оздоровчих і рекреаційних цілей. В 
експлуатаційних лісах пріоритетним видом лісокористування є заготівля деревини. 

В захисних лісах, а також в категоріях лісів, в яких рубки головного користування не 
дозволяються, передбачено проведення санітарних рубок у насадженнях, які їх 
потребують, з метою поступового оновлення, збереження і посилення корисних та 
захисних функцій лісу. 

Землі лісогосподарського призначення займають площу 2699,64 га або 4%   території 
Апостолівської ОТГ.  

Враховуючи Наказ Держкомлісгоспу України (№ 371 від 29.12.2008 року) 
оптимальна лісистість Дніпропетровської області повинна складати 8 %. 

Для досягнення оптимальної лісистості в громаді необхідно створити нові 
насадження на площі 2,7 тисячі гектарів на землях, непридатних для 
сільськогосподарського використання.  

Проектом пропонується створення саме охоронних лісів з формуванням 
рекреаційних зон у зв’язку з доцільністю розвитку рекреаційних територій в 
Апостолівській ОТГ. 

Крім того, важливим резервом у підвищенні лісистості території є створення системи 
захисних лісових насаджень (полезахисних, протиерозійних, водоохоронних тощо), які б 
надали змогу забезпечити ефективний захист, насамперед, сільськогосподарських угідь, і 
стати важливою складовою у формуванні стійких лісоаграрних ландшафтів. Такі 
ландшафти, у свою чергу, повинні забезпечити формування національної екологічної 
мережі та бути її надійними елементами. 

Захисні насадження на сільськогосподарських землях суттєво змінюють процеси 
ґрунтоутворення, екологічну та біологічну ємкість території (чисельність і склад живих 
організмів), оберігають атмосферу від забруднення пилом, шкідливими газоподібними 
продуктами і від радіації, збагачують навколишнє середовище киснем, покращують якість 
вод та санітарний стан сільськогосподарських угідь, особливо при нинішньому широкому 
застосуванні добрив, пестицидів і інших хімічних засобів. 

Збереження цінних, рідкісних і зникаючих видів рослин повинне забезпечуватися 
комплексом заходів правового і біологічного характеру: 

– раціональним використанням флори і боротьбою з браконьєрством; 
– забороною збору і псування рідкісних і зникаючих видів рослин; 
– створенням заповідників, а також колекцій і резерватів в мережі ботанічних 

садів, дендраріїв. 
Пожежна небезпека збільшується в місцях масового відпочинку населення, на 

лісосіках, уздовж трас залізниць і так далі. В боротьбі з лісовими пожежами важлива 
профілактика, що передбачає організацію постійного нагляду за лісами, роз'яснювальну 
роботу серед населення (особливо в суху пору року), вміст лісів в зразковому санітарному 
стані, створення необхідних протипожежних розривів та інше. 
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5.1.6. Формування системи територій, що особливо охороняються. 
До територій, що потребують особливого ставлення, відносять землі історико-

культурного призначення та природно-заповідного фонду. 
Для забезпечення природної спадщини на території громади пропонується система 

планувальних заходів, що має на меті сприяти просторовій гармонізації взаємовідносин 
між людською діяльністю і природою та включає наступні заходи: 

− просторову поляризацію урбанізованих територій, що уможливлює ослаблення 
антропогенного пресу на природні ландшафти; 

− формування територіально-безперервної мережі території, що підлягають 
особливій охороні і забезпечують оптимізацію відтворення природного середовища; 

− формування у складі урбанізованих територій осередків природних ландшафтів, 
що за своєю територіальною структурою достатні для забезпечення здорових природних 
умов життєдіяльності; 

− забезпечення безпечного перетину (екологічних мостів) мереж урбанізованих і 
природних територій. 

При будівництві нових автомобільних доріг для збереження середовища існування та 
умов розмноження тварин, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу 
цінність для збереження тваринного світу, необхідно передбачити здійснення заходів, які 
забезпечували б збереження шляхів міграції тварин. При умові очікуваних негативних 
впливів на рослинний та тваринний світ згідно з п.10.5. ГБН В.2.3-218-007:2012 
передбачають впровадження природоохоронних заходів: 

- на перетині шляхів міграції диких тварин з автомобільними дорогами з 
інтенсивністю руху (20 річна перспектива) більше, ніж 10000 авт/добу рекомендовано 
влаштовувати біопереходи та огородження висотою від 2 м до 2,5 м і довжиною не менше 
ніж 0,5 км по обидві сторони від шляху міграції тварин; 

- запобігати щонайменшим змінам умов протікання водотоку і забезпечувати 
сприятливу для проходу риби та інших водних живих ресурсів швидкість русла в межах 
штучних споруд за рахунок достатнього розміру отворів. 

З метою досягнення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 
природно-ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного та біорізноманіття, 
місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного 
фонду, шляхів міграції тварин пропонується: 

− формування мережі територій природно-заповідного фонду, що охоплює значну 
частину території громади з переважанням у структурі природно-заповідного фонду 
територій вищої категорії заповідності – природних заповідників, ландшафтних парків, що 
мають бути центрами збереження біологічного різноманіття;  

− забезпечення територіальної безперервності національної екологічної мережі в 
межах Апостолівської ОТГ; 

− прийняття системних заходів щодо забезпечення відтворення природного 
середовища у межах особливого режиму використання; 

− сприяння відтворенню природного середовища на землях, що вибувають з 
аграрного використання в залежності від місця їх розташування в системі національної 
екомережі. 

Для формування екологічної мережі, проектним рішенням пропонується залучити 
наступні складові структурні елементи: 

- території та об'єкти природно-заповідного фонду; 
- землі лісового фонду; 
- полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель 

лісового фонду; 
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- територію прибережних захисних смуг з перспективою їх упорядкування, 
озеленення та благоустрою; 

- землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового 
відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 

- інші природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, 
сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні 
об'єкти, що мають особливу природну цінність). 

На землях природоохоронного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка 
негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних 
комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.  

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених 
Законом України "Про природно-заповідний фонд України" та іншими актами 
законодавства України, можуть використовуватися: 

− у природоохоронних цілях; 

− у науково-дослідних цілях; 

− в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 

− в освітньо-виховних цілях; 

− для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 

Розміри охоронних зон визначаються відповідно до їх цільового призначення на 
основі спеціальних обстежень ландшафтів та господарської діяльності на прилеглих 
територіях. В охоронних зонах цих об’єктів не допускається будівництво промислових та 
інших об'єктів, розвиток господарської діяльності, яка може призвести до негативного 
впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду. Оцінка такого впливу 
здійснюється на основі екологічної експертизи, що проводиться в порядку, встановленому 
законодавством України. 

Всі елементи системи природних територій, що особливо охороняються, об'єктів 
живої і неживої природи, слід об'єднувати коридорами, що озеленюють (відкритими 
просторами, поле- і вітрозахисними посадками і так далі), забезпечуючи формування 
природного каркаса регіону, що володіє найбільшою екологічною стійкістю (умовами 
лісовідновлення, різноманітністю біогеоценозів, забезпеченням міграції тварин і ін.). 

Всі території, що охороняються, повинні мати охоронні або буферні зони, в яких 
встановлюється певний режим землекористування. 

Вирішальним питанням є збереження існуючих заповідних об'єктів від незаконного 
використання, пошкодження і знищення природних комплексів. Одним з важливих 
заходів, направлених на забезпечення режиму охорони заповідних об'єктів, є встановлення 
їх меж на місцевості.  

 
Відповідно до Земельного кодексу України до земель історико-культурного 

призначення належать землі, на яких розташовані: 
- історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, 

меморіальні (цивільні та військові) кладовища, могили, історичні або меморіальні садиби, 
будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями; 

- городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні 
зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, 
ділянки історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів; 

-  архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, 
залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди 
цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, садово-
паркові комплекси, фонова забудова. 
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Землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, 
комунальній та приватній власності. Порядок використання земель історико-культурного 
призначення визначається законом. 

Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої 
археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої 
цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України за категоріями національного та місцевого значення пам'ятки. Порядок 
визначення категорій пам'яток встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 
14 вересня 2016 р. № 626 «Про внесення змін до Порядку визначення категорій пам’яток 
для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України».  Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього 
(вилучення з Реєстру, зміна категорії пам'ятки) проводяться відповідно до категорії 
пам'ятки:  

- пам'ятки національного значення - постановою Кабінету Міністрів України за 
поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 
протягом одного року з дня одержання подання; 

- пам'ятки місцевого значення - рішенням центрального органу виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини за поданням відповідних органів охорони культурної 
спадщини або за поданням Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, 
інших громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони 
культурної спадщини, протягом одного місяця з дня одержання подання. 

Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його складові 
елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам'ятки.  

Об'єкт культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як пам'ятки 
вноситься до Переліку об'єктів культурної спадщини і набуває правового статусу щойно 
виявленого об'єкта культурної спадщини, про що відповідний орган охорони культурної 
спадщини в письмовій формі повідомляє власника цього об'єкта або уповноважений ним 
орган (особу). Переліки об'єктів культурної спадщини затверджуються рішеннями 
відповідних органів охорони культурної спадщини. Об'єкти культурної спадщини, 
включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури, до вирішення питання про їх 
включення (невключення) до Реєстру, вважаються пам'ятками та знаходяться під 
охороною. 

Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за 
наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на 
підставі погодженої з ним науково-проектної документації. 

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, їх 
комплексів (ансамблів), навколо них мають встановлюватися зони охорони пам'яток: 
охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного шару. 

Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються відповідною 
науково-проектною документацією, розробленою спеціалізованою організацією із 
залученням сертифікованого спеціаліста та затверджуються відповідним органом охорони 
культурної спадщини. Склад охоронного зонування визначається у залежності від 
характеру розміщення пам'ятки у навколишньому середовищі у кожному конкретному 
випадку. Територія пам'ятки й охоронна зона є обов'язковими складовими. 

У разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон 
охорони окремих пам’яток культурної спадщини (архітектури та містобудування), 
найменшим віддаленням межі охоронної зони від пам’ятки слід вважати 50 метрів 
(ДБН Б.2.2-12:2018, п.13.1.4). 

У зонах охорони запроваджують відповідний режим, що має сприяти 
збереженню як самих пам'яток, так і їх містобудівного та композиційного значення. 
Режимом зон охорони регламентують основні архітектурні риси, масштаб, висоту та 
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розміри у плані об'єктів нової забудови й існуючої, що підлягає реконструкції; характер 
благоустрою; розпланувальні, будівельні, інженерні, земельні й інші роботи; 
використання будівель, споруд і територій. 

У зонах охорони пам'яток регламентують архітектурну та містобудівну діяльність 
із метою збереження та регенерації традиційного характеру середовища пам'яток, а 
також їх органічного включення у сучасне архітектурне середовище, максимального 
використання композиційних і пейзажно-видових якостей пам'яток. Перетворення у 
зонах охорони пам'яток здійснюють лише за проектами, погодженими відповідними 
органами охорони культурної спадщини. 

Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення 
збереження історичного середовища пам'яток і можливість відтворення його втрачених 
цінних елементів. Режим визначає первісна функція пам'яток (оборонна, культова, житлова, 
громадська, промислова, інженерна тощо), їх архітектурне вирішення, сучасне використання, а 
також особливості середовища пам'яток, їх взаємодія з ним. 

В охоронній зоні зберігають і виявляють історично цінні розпланування, забудову, 
впорядження та ландшафт і відтворюють їх кращі втрачені елементи й якості, усувають 
дисгармонійні будівлі та споруди й елементи впорядження, створюють сприятливі умови для 
огляду пам'ятки й її оточення. В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження 
пам'яток гідрогеологічні умови, чистоту повітря та водоймищ, захист від динамічних впливів, 
зсувів, пожежну безпеку тощо. 

В охоронній зоні за погодженням із відповідним органом охорони культурної 
спадщини та відповідним органом з питань містобудування й архітектури можуть 
виконуватись: 

-  роботи, пов'язані зі збереженням, реабілітацією та відтворенням будинків і 
споруд, розпланування та впорядження, що формують історичне середовище пам'ятки; 

- улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, 
зовнішнього освітлення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, встановлення 
інформаційних стендів і вітрин, які стосуються пам'ятки, та забезпечення інших форм 
благоустрою, викликаних умовами сучасного використання, але такими, що не порушують 
традиційного характеру середовища пам'ятки та природного ландшафту, що підпорядкований 
пам'ятці; 

- земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам'ятки та наявних 
археологічних об'єктів; 

- заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які 
зносять, будинками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають 
візуальному сприйняттю та збереженню пам'ятки та не порушують її оточення; 

- вибіркові реконструкція та збільшення розмірів окремих будівель, які не 
порушують традиційного характеру середовища у відповідності з розробленими та 
погодженими історико-містобудівними обґрунтуваннями; 

- нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, 
розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань і погодженими з 
відповідними державними органами охорони культурної спадщини. 

В охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи та впорядження, що 
порушують засади збереження пам'ятки та традиційного характеру її середовища. 

Режим зони регулювання забудови визначає ступінь допустимих перетворень 
(мінімальні, обмежені, активні) на території зони. У зоні регулювання забудови зберігають 
пов'язані з пам'ятками цінну історичну забудову та розпланування, характерні містобудівні 
утворення та виразні елементи ландшафту, закріплюють і відтворюють значимість 
пам'ятки в архітектурно-просторовій композиції й історичному середовищі населеного 
місця; забезпечують сприятливі умови її огляду. 

Нове будівництво та реконструкція у зоні регулювання забудови регламентують за 
розташуванням, функціональним призначенням, висотою, прийомами забудови, масштабом, 
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масштабністю членувань, матеріалом, кольором. 
Для забезпечення огляду пам'яток та їх комплексів і збереження особливостей їх 

видового розкриття у панорамах і перспективах необхідно: 
- зберігати оглядові точки, найсприятливіші для візуального сприйняття пам'ятки; 
- не закривати пам'ятку новобудовами та насадженнями зі сприятливих боків 

огляду та не допускати зведення нових будинків і споруд, які негативно впливають на 
композиційну значимість пам'ятки. 

У залежності від історичної цінності розпланування та забудови навколо пам'яток, 
від цінності самих пам'яток та їх значення у середовищі перетворення у зоні мають такі 
відмінності: на територіях, що прилягають до охоронних зон пам'яток, а також на 
ділянках з історично цінними спорудами та розплануванням нове будівництво та 
реконструкцію підпорядковують основним закономірностям історичної забудови 
населеного місця з додержанням відповідності архітектури нових будинків і споруд 
пам'яткам, а також з урахуванням масштабних, стильових, колористичних та інших 
особливостей традиційного середовища; на всій іншій території зони, відносно 
віддаленій від пам'яток і з відносно менш цінними розплануванням і забудовою, а 
також за межами історичних утворень регулюють переважно розпланування, висоту та 
масштаб нової забудови.  

Регламентація забудови визначається вимогами збереження загальної 
композиційної єдності населеного місця, композиційної ролі пам'яток у його пейзажі. 

У зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові 
підприємства, транспортні, складські й інші споруди, що створюють значні вантажні 
потоки, забруднюють повітряний і водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об'єкти, а 
також об'єкти, що є дисгармонійними до середовища, яке охороняється. 

У зоні регулювання забудови не дозволяється будівництво транспортних 
розв'язок, естакад, мостів та інших інженерних споруд, що порушують традиційний 
характер середовища пам'ятки. Якщо такі споруди мають бути зведені, застосовують 
технічні прийоми та конструкції, що не дисонують з пам'яткою й історичною частиною 
поселення. 

Будівництво, реконструкція, земляні й інші роботи у зоні регулювання забудови 
можуть здійснюватися лише за проектами, погодженими відповідними органами 
охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування й 
архітектури. 

Режим зони охоронюваного ландшафту, яка виконує консерваційну роль, має 
забезпечувати охорону природного та переважно природного оточення пам'ятки. Він 
передбачає збереження та відтворення цінних природних і пейзажних якостей 
пов'язаного з пам'яткою ландшафту, ліквідацію чи візуальну нейтралізацію будівель, 
споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт. 

Заходи щодо збереження ландшафту повинні забезпечувати охорону 
особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності та відтворення їх історичного вигляду, 
збереження візуальних зв'язків пам'ятки з природним і переважно природним 
оточенням, що має історичну цінність, захист берегових, лугових територій від 
зсувів і розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; проведення інших 
природоохоронних заходів. 

На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська 
діяльність, якщо вона не порушує характеру ландшафту та не потребує зведення 
капітальних будівель і споруд. Відповідно до режиму на окремих ділянках зони 
дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові, городні й інші сільськогосподарські 
роботи. Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для 
епізодичних масових свят і гулянь без будівництва споруд, а також як лугопарки та 
гідропарки з відповідними технічними заходами та впорядженням, що не впливають 
негативно на ландшафт і не змінюють його характер. У місцях традиційної забудови 
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можливе зведення окремих нових будівель і реконструкція існуючих, які не 
порушують цінних природних, історичних і пейзажних якостей ландшафту, що 
охороняється. В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольованих 
ділянках можливе спорудження невеликих капітальних будівель житлового та 
громадського призначення. Всі земляні роботи у зоні виконують з урахуванням вимог 
охорони наявних у ній археологічних об'єктів або можливості виявлення таких об'єктів. 

Усі роботи у зоні охоронюваного ландшафту здійснюються лише після розроблення 
історико-містобудівних обґрунтувань і за проектами, погодженими з органами охорони 
культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування й архітектури. 

Будівельні, меліоративні, шляхові й інші роботи, що можуть призвести до 
руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки 
після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.  

Виходячи з умов збереження фізичного стану нерухомих об'єктів у відповідності до 
п.13.1.11 ДБН Б.2.2-12:2018 слід передбачати певні відстані від пам'яток культурної 
спадщини до транспортних та інженерних комунікацій: 

- до проїзних частин магістральних доріг та магістральних вулиць безперервного руху, 
ліній метрополітену неглибокого закладання в умовах складного рельєфу – 100 м, на 
плоскому рельєфі – 50 м; 

- до мереж водопроводу, каналізації, газопостачання, теплопостачання (крім розвідних) 
– 15 м; 

- до інших підземних інженерних мереж – 5 м. 
Археологічні пам'ятки та предмети підлягають державному обліку незалежно від 

підпорядкування та форми власності. Державний облік археологічної спадщини 
здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної 
спадщини і включає її виявлення, фіксацію, визначення наукової та культурної цінності, 
картографування і паспортизацію, складання списку і зводу археологічних пам'яток, облік 
та інвентаризацію археологічних колекцій незалежно від відомчої належності і форми 
власності. Порядок ведення державного обліку археологічної спадщини визначає Кабінет 
Міністрів України. 

З метою забезпечення охорони пам’яток Законом України «Про охорону культурної 
спадщини» визначені основні вимоги щодо їх збереження: 

пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється 
зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця; переміщення 
(перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли 
неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових 
досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо); надання дозволу 
на переміщення (перенесення) пам’яток культурної спадщини належить до повноважень 
центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини - 
Міністерства культури України; 

усі власники пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин 
або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм владності на ці об'єкти 
зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний 
договір; 

власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам'ятку 
в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування 
або знищення; 

у разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений 
ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані 
негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної, районної 
державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого 
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розташована пам'ятка; 
консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток 

національного значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації; 

консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток 
місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу 
виконавчої влади обласної державної адміністрації на підставі погодженої з ним науково-
проектної документації; 

розробленню проектів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, 
пристосування пам'яток передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому 
числі археологічних і геологічних; 

роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з 
реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної 
спадщини; будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із 
збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам 
збереження цього об'єкта; 

вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших 
зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть 
призводити до змін пам'яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, 
мистецьку, наукову чи художню цінність; 

на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток 
забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, 
меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони 
культурної спадщини; 

землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історико-
культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, належать до земель 
історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, 
планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної та 
містобудівної документації; 

якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного 
або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і 
протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, 
на території якого проводяться земляні роботи; земляні роботи можуть бути відновлені 
лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини 
після завершення археологічних досліджень відповідної території; 

юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній 
спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України; 

роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за наявності 
письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі 
погодженої з ним науково-проектної документації; 

з метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, 
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених 
Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини; 

усі пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи 
пов'язані з ними рухомі предмети, є державною власністю; такі рухомі предмети 
підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, обліку та 
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збереженню у порядку, визначеному законодавством. 

 

5.1.7. Охорона навколишнього середовища від дії шуму, електромагнітного 
випромінювання.  

Джерелами зовнішнього техногенного акустичного забруднення є всі види 
транспорту, промислові підприємства, комунальні об’єкти.  

Джерелами зовнішнього біогенного акустичного забруднення можуть бути стадіони, 
базари, майданчики для мітингів, танцмайданчики, відкриті майданчики культурно-
масового відпочинку, спортмайданчики, дискотеки, віварії, зоопарки, ринки для продажу 
тварин, тваринницькі ферми. 

У районному плануванні використовують метод зниження шуму на шляху його 
розповсюдження, що включає наступні заходи: 

 організацію необхідних територіальних розривів між джерелами зовнішніх шумів і 
зонами різного призначення з нормованим шумовим режимом; 

 раціональне трасування транзитних магістралей, прокладку їх за межами 
населених місць і місць відпочинку; 

 локалізацію і раціональне розміщення інтенсивних джерел шуму на даній території 
по відношенню до житлових зон, зон масового відпочинку, туризму; 

 використання рельєфу місцевості як природного екрану; 
 шумозахисне озеленення (таблиця 5.1.7.1.). 

Таблиця 5.1.7.1. 
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗВУКУ У ДБА СМУГАМИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

 (ПО СНіП Н-12-77) 

Смуга зелених насаджень 
Ширина 
смуги, м 

Зниження 
рівня звуку, 

ДБА 
1 2 3 

Однорядна при шаховій посадці дерев у 
середині смуги 

10-15 4-5 

Однорядна при шаховій посадці дерев у 
середині смуги 

16-20 5-8 

Дворядна при відстанях між рядами 3-5 м, 
ряди аналогічні однорядній посадці 

21-25 8-10 

Двух- або трирядна при відстанях між 
рядами 3 м; ряди аналогічні однорядній посадці

26-30 10-12 

Примітка. Висоту дерев слід приймати не менше 5-8 м. 
 
Для забезпечення на сельбищній території акустичного режиму, що відповідає 

гігієнічним нормативам, необхідне здійснення заходів щодо зменшення акустичного 
забруднення від залізничного та автомобільного транспорту. 

Житлову забудову необхідно відокремлювати від залізничних ліній санітарно-
захисною зоною шириною 100 м від осі крайньої залізничної колії за умови забезпечення 
нормативних рівнів шуму в прилеглих об’єктах та на території забудови. 

При розташуванні залізниці у виїмці та при здійсненні спеціальних шумозахисних 
заходів розміри санітарно-захисної зони встановлюються з урахуванням забезпечення на 
території житлової забудови нормативних рівнів шуму, але не менше 50 м. При цьому не 
менше 50 % площі санітарно-захисної зони повинно бути озеленено. 
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Відстань від меж садових ділянок до осі крайньої залізничної колії слід приймати не 
менше 50 м при обов’язковому використанні шумозахисного озеленення шириною 25-30 м 
або інших шумозахисних заходів. 

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автомобільних доріг слід передбачати 
смуги зелених насаджень шириною не менше 10 м. Відстань від бровки земляного полотна 
автомобільних доріг загальної мережі І, ІІ і ІІІ категорії необхідно приймати не менше 100 
м до житлової забудови і садівницьких товариств, для доріг ІV категорії – 50 м при 
забезпеченні на відповідній території гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря 
та рівнів шуму. 

Основними джерелами випромінювання електромагнітних хвиль є радіопередавальні, 
радіотелевізійні, радіолокаційні станції, відкриті розподільні установки (ВРУ) 
енергосистем та високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП). 

Заходи, направлені на пом'якшення дії електромагнітних випромінювань, наступні: 

 забезпечення необхідних територіальних розривів відповідно до наявних 
містобудівних нормативів; 

 встановлення спеціальних охоронних зон уздовж ліній електропередач; 
 організація санітарно-захисних зон для телецентрів, станцій ретрансляцій, 

радіостанцій і радіолокаторів; 
 дотримання гранично допустимих наближень житлових споруд до лінії (межі) 

санітарно-захисної або охоронної зони; 
 дотримання в контрольованій зоні спеціального режиму перебування людей або 

виробництва робіт; 
 зміна конструкції антенних пристроїв; 
 зниження потужності випромінювання і т. д.; екранування житлових територій 

будівлями з високим вмістом залізобетонних конструкцій (інтенсивність випромінювання 
знижується в 1,5—2 рази); 

 проведення посадок багаторядних зелених насаджень по фронту розповсюдження 
електромагнітних хвиль (при ширині смуги 15-20 м забезпечується зниження інтенсивності 
випромінювання на 10-15 %). 

Повітряні лінії електропередачі напругою 35-110 кВ і вище потрібно розміщувати за 
межами сельбищної території або проводити їх заміну підземними кабельними лініями. 
Захист населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі 
напругою 220 кВ і нижче, які задовольняють вимоги Правил будови електроустановок, не 
потрібен. 

 З метою захисту населення від дії електричного поля повітряних ліній 
електропередачі напругою 330 кВ і вище встановлюються санітарно-захисні зони, 
території яких розташовуються вздовж трас ЛЕП по обидва їх боки. Для ЛЕП напругою 
330 Кв встановлюється межа санітарно-захисної зони в одну сторону 20 метрів. 
 В межах санітарно-захисних зон ЛЕП забороняється розміщувати житлові і 
громадські будівлі, дачні ділянки та інші місця перебування людей, майданчики для 
стоянки та зупинки всіх видів транспорту, підприємства з обслуговування автомобілів, а 
також сховища нафти і нафтопродуктів. 
 Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться на території санітарно-захисних зон 
ЛЕП, можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур, що не 
потребують ручної обробки. Тобто повинні бути виключені умови для тривалого 
перебування людини в зоні дії електричного поля. При проектуванні в санітарно-захисних 
зонах сільськогосподарських угідь під вирощування винограду, хмелю і т.ін. з метою 
запобігання впливу електричного поля на сільськогосподарських працівників необхідно 
встановлювати шпалерну проводку для підвіски винограду і хмелю перпендикулярно до 
осі ЛЕП. 
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5.1.8. Поводження  з  відходами. 
З метою реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, забезпечення 

санітарно-епідемічного благополуччя населення, раціонального використання вторинних 
ресурсів, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та 
здоров’я людей розроблена Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими 
побутовими відходами (у рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної 
програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 
роки). 

Метою цієї стратегії є запровадження організаційних заходів щодо запровадження 
єдиних правил поводження з ТПВ у кожному населеному пункті та районах області з 
урахуванням перспективи переходу на об’єднані територіальні громади, що дозволить на 
100% забезпечити населення послугами з вивезення ТПВ та визначити відповідального за 
ліквідацію та подальше недопущення організації несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Стратегією передбачено:  
а) охоплення населення на 100% послугами з вивезення ТПВ; 
б) створення інфраструктури з переробки відходів; 
в) ліквідацію всіх несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Основним стратегічним напрямом політики в секторі управління відходів у 
короткостроковій перспективі має бути закриття дрібних звалищ і великих некерованих 
полігонів з одночасним облаштуванням регіональних полігонів ТПВ. 

Комплексне вирішення питання передбачає: 
- умовно-роздільний збір ТПВ у населених пунктах; 
- оптимізацію витрат при транспортуванні відходів та оновлення парку 

спецавтотранспорту для санітарного очищення населених пунктів; 
- використання механізованого сортування ТПВ з вилученням ресурсно-цінних 

компонентів та подальша їх переробка на матеріали та вироби;  
- використання енергетичного і ресурсного потенціалу побутових відходів, 

створення інфраструктури із збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної 
сировини; 

- зменшення кількості відходів, що розміщуються на полігонах; 
- залучення бюджетних та позабюджетних інвестицій у сферу поводження з ТПВ. 

Стратегія передбачає умовний розподіл території Дніпропетровської області на 6 
зон. У рамках Програми передбачається будівництво 12 сміттєперевантажувальних 
станцій, кількох невеликих майданчиків зі збирання, сортування і навантаження в 
сміттєвози ТПВ для громад, будівництво 6 регіональних полігонів (один полігон у кожній 
зоні)  відповідно до європейських норм. 

Ситуацію зі сміттєперевантажувальними, сортувальними станціями і полігонами 
необхідно розглядати в контексті функціонування територіальних громад.  

Застосування нового підходу до сортування та розроблення ефективної логістики 
дозволить здійснити запровадження такого поняття як „нульовий тариф на вивезення 
ТПВ”. 

З метою вирішення основних проблем громади по знешкодженню твердих побутових 
відходів Схемою планування території пропонується: 

– замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних 
ділянок під місця видалення відходів; 

– виготовлення проектно-кошторисної документації на місця видалення відходів; 
– будівництво сміттєсортувальної станції; 
– створення полігону для захоронення залишкових спресованих ТПВ; 
– облаштування санітарних зон полігону; 
– спорудження контрольних свердловин з метою контролю забруднення підземних 

вод; 
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– розроблення схеми санітарного очищення територій населених пунктів громади; 
– створення  сміттєвозного парку; 
– придбання контейнерного господарства; 
– впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ; 
– поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з 

побутовими відходами; 
– рекультивація сміттєзвалищ. 

Санітарне очищення територій населених місць повинно бути планово-регулярним і 
включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, 
надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно 
безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населеного 
пункту та у місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного 
очищення погодженої державною санітарно-епідеміологічною службою відповідної 
адміністративної території та затвердженої у встановленому законодавством порядку. 

Санітарне очищення територій населених місць здійснюється спеціалізованими 
підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах 
у встановленому законодавством порядку. 

Видалення побутових відходів обов'язково повинно включати їх оброблення 
(перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної 
сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що 
не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів 
(більше 1 т/куб.м) і подальшого брикетування), до місць чи об'єктів утилізації, 
знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та 
санітарного законодавства. 

Виконання  намічених заходів  забезпечить: 
– поліпшення санітарного стану населених пунктів громади; 
– зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людини; 
– поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з 

побутовими відходами; 
– започаткування впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з 

метою використання  ресурсоцінних компонентів відходів; 
– впровадження нових технологій переробки, сортування відходів. 

Керуючись ст.21 Закону України “Про відходи”, варіанти розміщення на своїй 
території сміттєпереробних підприємств, організацію  полігонів для захоронення 
залишкових відходів, створення системи сміттєсортувальних станцій вирішуються 
органами самоврядування. 

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Апостолівської міської ради № 91 від 
23.09.2015 «Про затвердження норм твердих побутових відходів для житлових будинків, 
підприємств, установ та організацій» річний обсяг утворення ТПВ складає 1,7 м3 на 1 
людину. Нормативний розрахунок річного обсягу ТПВ для населення Апостолівської ОТГ 
(зважаючи на демографічний прогноз) складає: 23220 х 0,3 = 6966 т. Планування 
сміттєпереробних заводів, полігонів для захоронення залишкових ТПВ розраховується 
відповідно до розрахованого щорічного обсягу відходів.   

Нормативні обсяги ТПВ на прогнозний стан (ДБН Б.2.2-12:2018, п.11.2.1) 
представлено в таблиці 5.1.8.1. 

 
 
 
 
 



 

 

188 

Таблиця 5.1.8.1 
Нормативні обсяги ТПВ 

Пор. 
№ 

Населений пункт 
 

Перспективне 
населення, тис. 

осіб 
(розрахунковий 

період) 

Нормативний 
обсяг 

накопичення 
ТПВ, тис. т 

/рік 
1. м. Апостолове  12,9 3,87 
2. с. Володимирівка 0,6 0,18 
3. с-ще Жовте  0,6 0,18 
4. с. Запорізьке  1,2 0,36 
5. с. Кам′янка  1,2 0,36 
6. с. Катеринівка  0,2 0,06 
7. с. Михайлівка  1,3 0,39 
8. с. Михайло-Заводське  1,5 0,45 
9. с. Новоіванівка  0,4 0,12 
10. с. Новомар′янівка  0,04 0,01 
11. с. Нова Січ 0,1 0,03 
12. с. Новосеменівка  0,08 0,02 
13. с. Перше Травня  0,9 0,27 
14. с. Сергіївка  0,07 0,02 
15. с. Слов′янка  0,08 0,02 
16. с. Тарасо-Григорівка  0,04 0,01 
17. с. Червона Колона  0,06 0,02 
18. с. Шевченко  0,3 0,09 
19. с. Широчани  0,8 0,24 
20. с-ще Українка  0,8 0,24 
 Разом по громаді 23,2 6,94 
 

Для створення ефективної системи поводження з відходами пропонується 
будівництво сміттєсортувальної станції (для потреб Апостолівської ОТГ) з дотриманням 
вимог по СЗЗ – 300м. Необхідна площа – 0,6 га. Розміщення станції доцільно в районі 
існуючого полігону, після його рекультивації. Додатково станція може обладнуватися 
дільницею пресування, компостування, дробаркою для подрібнення великих габаритних 
відходів та ремонтних відходів, складом для зберігання вторсировини. Фракції, 
непіддатливі сортуванню і переробці, підлягатимуть похованню на полігоні після 
пресування. Тому проектом планується розміщення полігону для захоронення спресованих 
ТПВ поряд із проектною сміттєсортувальною станцією  з СЗЗ 500м. 

Реконструкція та облаштування діючих полігонів для захоронення ТПВ та 
неутилізованого залишку після переробки ТПВ (10-20% загальної кількості ТПВ) 
передбачається на перехідний період до впровадження максимальної сміттєпереробки. 
Об’єкти видалення відходів мають відповідати існуючим будівельним та санітарно-
гігієнічним вимогам  («Полігони твердих побутових відходів Основні положення 
проектування» (ДБН В.2.4-2-2005) та ДСП 173-96). 

На першому етапі необхідно провести санітарно-технічне упорядкування полігонів та 
сміттєзвалищ, далі – поступове виведення їх з експлуатації та перехід на систему 
формування регіональних сміттєпереробних підприємств. 

Схемою планування території Дніпропетровської області намічено будівництво 
сміттєпереробних заводів у першу чергу в містах – Дніпропетровську (2 заводи, рішення 
генерального плану), Дніпродзержинську (рішення генерального плану), Кривому Розі, 
Павлограді, Нікополі, Новомосковську. Передбачається, що основним споживачем 
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продукції сміттєсортувальної станції Апостолівської громади стане сміттєпереробне 
підприємство, яке планується розмістити в Кривому Розі. 

Окремо варто розглянути питання біологічно-безпечних методів знешкодження 
трупів тварин, що є одним із самих актуальних з точки зору біологічної безпеки. 

Відповідно до «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) 
худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах 
України», які забороняють розміщення нових худобомогильників, на перспективу не 
передбачається створення нових худобомогильників. 

Санітарно-захисна зона від худобомогильника до житлових і громадських будівель 
(населених пунктів), зон відпочинку та інших об’єктів, пов’язаних з постійним 
перебуванням людей, складає не менше 1000 метрів (згідно "Правил облаштування і 
утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення 
трупів тварин у населених пунктах України"). 

У санітарно-захисних зонах забороняється:  
− будівництво тваринницьких приміщень,  ферм, комплексів, літніх таборів для 

тримання тварин; 

− розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями гуртожитків, 
готелів, будинків для приїжджих, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, 
лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального 
призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів, спортивних споруд;  

− джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд 
водопровідної розподільної мережі; 

− виділення земельних ділянок для проведення гідромеліоративних, пошукових, 
будівельних та інших робіт, пов'язаних з виїмкою та переміщенням ґрунту, затопленням, 
підтопленням  або  зміною рівня ґрунтових вод, а також передачу в оренду, продаж у 
власність, виділення під сади, городи та в інше землекористування;  

− території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення 
трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших 
особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології,  забороняється 
використовувати на невизначений термін для будь-яких цілей.  

Згідно «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та 
біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України» рішення 
про виведення з експлуатації худобомогильників повинні прийматися комісією з 
представників Державної служби ветеринарної медицини, Державної санітарно-
епідеміологічної служби, Державної екологічної служби. 

Використання території закритих худобомогильників та біотермічних ям (не раніше 
ніж через 25 років після останнього захоронення) дозволяється за умови, що на них не 
було здійснено захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, 
емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої 
етіології, за погодженням з місцевими органами державної служби ветеринарної 
медицини, санітарно-епідеміологічної служби, державної екологічної служби, при 
відповідному рівні упорядкування, під парки та сквери.  

Щодо вирішення питання поводження з відходами тваринного походження в 
перспективі - найбільш ефективним і економічно вигідним є метод знищення трупів тварин 
шляхом високотемпературного спалювання в спеціальних печах (інсінераторах), 
перевагами якого є те, що: 

- відходи знищуються безпосередньо на місці їх утворення за короткий проміжок часу; 
- побічними продуктами спалювання є в основному вода, вуглекислий газ і до 5% сухого 

залишку у вигляді солей трикальційфосфату;  
- при згорянні повністю відсутній дим та запах; 
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- дозволяється встановлювати всього за 6 м від будь-якої будівлі або потенційно 
займистої споруди; 

- економічність; 
- енергія, що виробляється при згорянні, може бути цінним побічним продуктом. 
Застосування даного методу дозволить покращити епізоотичний та санітарний стан у  

Апостолівській ОТГ, оскільки таким чином виключається транспортування відходів за межі 
підприємств і передбачається утилізація їх на місці утворення.  

Отже, проектним рішенням передбачається обладнання сільськогосподарських 
підприємств регіону інсінераторами. 

Не менш небезпечною є проблема накопичення гнойових відходів тваринницьких 
комплексів. На існуючих тваринницьких комплексах громади з прив'язним і 
безприв'язним, вигульним і безвигульним утриманням тварин утворюються різні види 
гною: підстилковий (твердий), безпідстилковий (напіврідкий або рідкий) і гноєві стоки, 
розбавлені технічною водою.  

На 90% сільськогосподарських підприємств відсутні засоби зберігання, знезараження, 
утилізації, переробки гною та підготовки його до використання. Гній вважається головним 
органічним добривом при вирощування рослин. В більшості господарств отриманий від 
тварин гній з приміщень транспортується на поле, де складається у бурти. Потім з цих 
буртів гній вноситься без підготовки у ґрунт. 

 Зважаючи на те, що господарства часто знаходяться в межах населених пунктів, при 
наявності великої кількості гною створюються антисанітарні умови не тільки 
безпосередньо на території ферми, а й на значній відстані від неї, що загрожує 
забрудненням ґрунту, водних джерел і повітряного басейну. 

Крім того, реальну загрозу гній створює насамперед як джерело інфекції та інвазії. 
Вся маса гною на 14 – 18 % складається з мікроорганізмів, яких при цьому налічується до 
30 різних видів. Збудники інфекційних та інвазійних хвороб (сальмонельозу, бруцельозу, 
туберкульозу, ящуру, яєць гельмінтів, сибірки, паратифозних інфекцій тощо) у масі гною 
зберігаються досить тривалий час. Гній також є джерелом поширення дерматомікозів та 
іншої грибної мікрофлори. Особливо небезпечним є гній як джерело глистяних хвороб: 
аскаридозу, трихоцефальозу та ін. Епідеміологічна та епізоотична небезпечність гною 
проявляється і в тому, що він у багатьох випадках є місцем розмноження мух і 
середовищем для гризунів, які є переносниками багатьох інфекційних та інвазійних хвороб 
(дезинтерії, паратифу, бешихи, лептоспірозу тощо). 

Загроза від гною пов'язується з можливою наявністю у ньому отруйних хімічних 
сполук як мінерального, так і органічного походження. Досить специфічний неприємний 
запах гноєвих мас, зумовлений вмістом деяких хімічних сполук (амінів, сірки, меркаптанів, 
сірководню, органічних кислот тощо), створює сморід навколо ферми у радіусі кількох 
кілометрів. До того ж, у масі гною можуть бути солі важких металів (внаслідок корозії 
устаткування), залишки пестицидів, антибіотиків (після специфічних обробок тварин), 
радіонуклідів. Всі ці сполуки в розчиненому і суспензованому стані призводять при 
потраплянні їх у водоймища до загибелі риби, сповільнення росту рослин та зниження 
врожаю. 

Схемою планування території Апостолівської ОТГ пропонується: 
- забезпечити безпечне зберігання гноєвідходів на тваринницьких фермах для 

запобігання забрудненню навколишнього середовища та погіршенню санітарно-
епідеміологічної ситуації в громаді шляхом контролю за дотриманням діючих санітарних та 
екологічних норм; 

- надавати перевагу переробці тваринних відходів шляхом будівництва спеціальних 
переробних комплексів. 

При цьому слід врахувати наступні переваги: 
•  максимальне повернення поживних речовин з гною в ґрунти; 
•  скорочення витрат на зберігання й утилізацію гною; 



 

 

191 

•  вироблення екологічно безпечних і ринково-придатних органічних добрив; 
•  мінімізація негативних екологічних впливів і наслідків (запобігання виділенню 

шкідливих газів, зниження запахів, інактивація патогенної мікрофлори та проростання 
насіння бур’янів); 

•  отримання додаткового енергетичного ресурсу – біогазу. 
 Одним із перспективних напрямів розв'язання проблем охорони навколишнього 
середовища та одержання додаткових енергоресурсів і водночас комплексного 
використання відходів індустріального тваринництва можна вважати виробництво з них 
біогазу. Останній є продуктом переробки органічних відходів тваринництва за допомогою 
так званих метанових мікроорганізмів. Цей газ можна використовувати для підігрівання 
води та приготування кормів. При одержанні біогазу без доступу повітря перероблюваний 
гній повністю зберігає азот в органічному добриві (тоді як при компостуванні його майже 
половина азоту втрачається). Крім того, за таких умов насіння бур'янів, що міститься у 
відходах тваринництва, втрачає свою схожість, а хвороботворні мікроби, яйця гельмінтів 
тощо знешкоджуються. 

 
5.2. Оцінка впливу Схеми планування території на довкілля  

5.2.1. Оцінка відповідності цілей Схеми завданням природоохоронної політики 

Аналіз основних природоохоронних заходів Схеми планування території на 
відповідність цілям законодавчих актів з охорони довкілля представлено в таблиці 5.2.1.1. 

 
Таблиця 5.2.1.1. 

Оцінка відповідності положень Схеми планування території 
цілям охорони довкілля 

Цілі, викладені в законодавчих 
актах 

Завдання, викладенні в Схемі 
планування території 

Ступінь формальної 
відповідності 

Зменшення техногенного 
навантаження на атмосферне 
повітря. 

Зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі 
шляхом встановлення для 
промислових та 
сільськогосподарських 
підприємств визначених 
законодавством розмірів санітарно-
захисних зон, оптимізації схем 
дорожнього руху, планування 
охоронних та захисних лісових 
насаджень. 

++ 

Збереження водного балансу, 
відновлення, підтримка в 
належному стані джерел питної 
води. 

Будівництво нових 
каналізаційних мереж. 

Заміна зношених 
каналізаційних мереж існуючої 
системи водовідведення. 

Реконструкція і модернізація 
водопровідного господарства. 

Проведення заходів захисту 
водозабірних споруд та 
водоносних горизонтів. 

Забезпечення централізованою 
системою каналізування усіх 
населених пунктів. 

Влаштування систем 
водопостачання в усіх населених 
пунктах ОТГ. 

++ 

Охорона і раціональне 
використання земель. 

Покращення стану  земель 

Впровадження заходів з охорони 
земель. 
Рекультивація сміттєзвалищ, 

++ 
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шляхом ліквідації стихійних 
звалищ ТПВ, запобігання їх 
утворенню. 
 

будівництво сміттєсортувальної 
станції. 

Покращення стану зелених 
насаджень на території 
Апостолівської міської ради за 
рахунок знесення аварійних, 
фаутних дерев та сухостою, 
пухонесучих тополь, розширення 
паркових зон. 

Створення охоронних лісів з 
формуванням рекреаційних зон. 

++ 

Охоплення населення на 100% 
послугами з вивезення ТПВ; 
створення інфраструктури з 
переробки відходів; ліквідація 
всіх несанкціонованих 
сміттєзвалищ. 

Розроблення схем санітарного 
очищення територій населених 
пунктів громади; організація збору 
та вивезення ТПВ, впровадження 
роздільного збирання та 
сортування твердих побутових 
відходів, рекультивація 
сміттєзвалищ, будівництво 
сміттєсортувальної станції. 
 

++ 

 

Для оцінки відповідності цілей використовувалася п’ятибальна шкала:  
«++» – цілі Схеми планування території добре узгоджені з цілями природоохоронної 
політики. 
«+» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики принципово 
узгоджуються. Необхідно тісніше пов’язати цілі на рівні заходів. 
«0» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики нейтральні по 
відношенню одні до одних. 
«-» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики не 
узгоджуються, але можуть бути узгоджені. В рамках наступного планування на більш 
низькому рівні, в тому числі на рівні реалізації конкретної планованої діяльності, потрібні 
спеціальні заходи, спрямовані на узгодження цілей Схеми та природоохоронних цілей.  
«--» – цілі Схеми планування території та цілі природоохоронної політики принципово 
суперечать одні одним. Необхідні термінові заходи, сформовані на уточнення цієї цілі 
Схеми. 

 
5.2.2. Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру 
Антропогенним чинником змін в громаді залишається високий рівень освоєння 

земель для сільськогосподарського виробництва, що призводить до деградації грунтів. 
Тому Схемою передбачається виконання заходів з охорони земель, які спрямовані на 
покращення ситуації в громаді. Здійснення даного рішення дасть можливість в перспективі 
досягти раціонального використання земельних ресурсів та припинення грунтово-
деградаційних процесів.  

Значним антропогенним чинником залишається накопичення на сміттєзвалищах 
твердих побутових відходів. Проектне рішення стосовно організації поводження з ТПВ, а 
саме розроблення схем санітарного очищення територій населених пунктів громади, 
впровадження роздільного збору ресурсоцінних компонентів ТПВ, організація збору та 
вивозу ТПВ має сприяти зменшенню ваги цього чинника. Позитивним чинником змін 
антропогенного характеру у данній сфері має стати влаштування сміттєсортувальної 
станції, передбачене Схемою.  
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Передбачається використання самовідновлювального ресурсного потенціалу 
території Апостолівської ОТГ - будівництво підприємств з виробництва електроенергії із 
застосуванням альтернативних джерел енергопостачання, що має позитивно вплинути на 
рівень економіки.  

Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути 
на розвиток громади, є зміна клімату. До антропогенних джерел надходження 
вуглекислого газу у атмосферу належать: спалювання викопного палива; викиди 
забруднюючих речовин автотранспортом; вирубка лісів, використання деревини, 
спалювання сільськогосподарських відходів; руйнування гумусу грунтів (особливо 
інтенсивно під «чорним паром»). Виконання передбачених Схемою заходів має призвести 
до зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.  

 
5.2.3. Ймовірний екологічний вплив Схеми планування території на складові 

довкілля 
Серед основних факторів впливу на складові довкілля, пов’язаних із здійсненням 

Схеми планування території, наступні: 
атмосферне повітря – ймовірне зниження якості атмосферного повітря через рух 

транспорту по проектованій об’їзній дорозі, але поліпшення в центрі міста; 
водні ресурси – розширення доступу населення до системи каналізації, що 

дозволить знизити рівень забруднення грунтових вод; 
відходи – рекультивація сміттєзвалищ та облаштування сміттєсортувальної станції 

дозволить зменшити навантаження на довкілля; 
здоров’я населення – організація рекреаційних зон позитивно позначиться на 

умовах життя в цілому; прийняття належних заходів щодо поліпшення водопостачання і 
санітарного благополуччя сприятиме зменшенню ризику на стан здоров’я населення. 

 
В результаті аналізу проектних рішень була здійснена оцінка ймовірного впливу 

Схеми на складові довкілля відповідно до контрольного переліку, наведеного в таблиці 
5.2.3.1. 

Таблиця 5.2.3.1. 
Ймовірна оцінка впливу на довкілля 

Негативний вплив Чи може реалізація Схеми 
спричинити: так помірний ні 

Пом’якшення 
ситуації 

Повітря 

Збільшення викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел 

  ●  

Збільшення викидів забруднюючих 
речовин від пересувних джерел 

  ●  

Погіршення якості атмосферного 
повітря 

  ●  

Поява джерел неприємних запахів   ●  
Зміни повітряних потоків, 
вологості, температури або ж будь-
які локальні чи регіональні зміни 
клімату 

  ●  

Водні ресурси 

Збільшення обсягів скидів у 
поверхневі води  

  ● + 

Значне зменшення кількості вод, що 
використовуються для 

  ●  
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водопостачання населенню 
Збільшення навантаження на 
каналізаційні системи та 
погіршення якості очищення 
стічних вод 

  ●  

Зміни напрямів і швидкості течії 
поверхневих вод або зміни обсягів 
води будь-якого поверхневого 
водного об’єкту 

  ●  

Порушення гідрологічного та 
гідрохімічного режиму малих річок  

  ●  

Зміни напряму або швидкості 
потоків підземних вод 

    

Зміни обсягів підземних вод  ●  + 
Забруднення підземних водоносних 
горизонтів 

  ●  

Відходи 
Збільшення кількості утворюваних 
ТПВ 

  ●  

Збільшення кількості утворюваних 
чи накопичених промислових 
відходів IV класу небезпеки 

 ●  + 

Збільшення кількості відходів І-ІІІ 
класу небезпеки 

  ●  

Спорудження еколого-небезпечних 
об’єктів поводження з відходами 

  ●  

Утворнення або накопичення 
радіоактивних відходів 

  ●  

Земельні ресурси 

Порушення, переміщення, 
ущільнення грунтового шару 

  ●  

Будь-яке посилення вітрової або 
водної ерозії грунтів 

  ●  

Суттєві зміни в структурі 
земельного фонду, чинній або 
планованій практиці використання 
земель 

  ●  

Виникнення конфліктів між 
ухваленими рішеннями Схеми та 
цілями місцевих громад щодо 
використання земельних ресурсів 

  ●  

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
Негативний вплив на об’єкти 
природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на їх 
території тощо) 

  ●  

Зміни в кількості видів рослин або 
тварин, їхній чисельності або 

  ●  
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територіальному представництві 
Збільшення площ зернових культур 
або сільськогосподарських угідь в 
цілому 

  ●  

Порушення або деградацію 
середовищ існування диких видів 
тварин 

  ●  

Будь-який вплив на кількість і 
якість рекреаційних ресурсів 

  ●  

Будь-який вплив на об’єкти 
історико-культурної спадщини 

  ●  

Інші негативні впливи на естетичні 
показники об’єктів довкілля 
(перепони для публічного огляду 
мальовничих краєвидів, появі 
естетично неприйнятних місць, 
руйнування пам’ятників природи 
тощо) 

  ●  

Населення та інфраструктура 

Зміни в локалізації, розміщенні, 
щільності та зростанні кількості 
населення будь-якої території 

  ●  

Вплив на нинішній стан 
забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у житлі 

  ●  

Суттєвий вплив на транспортну 
систему, зміни в структурі 
транспортних потоків 

 ●  + 

Необхідність будівництва нових 
об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень 

  ●  

Потреби в нових або суттєвий 
вплив на наявні комунальні послуги 

  ●  

Поява будь-яких реальних або 
потенційних загроз для здоров’я 
людей 

  ●  

Інше 

Підвищення рівня використання 
будь-якого виду природних 
ресурсів 

  ●  

Суттєве вилучення будь-якого 
невідновного ресурсу 

  ●  

Збільшення споживання значних 
обсягів палива або енергії 

  ●  

Суттєве порушення якості 
природного середовища 

  ●  

Стимулювання розвитку екологічно 
небезпечних галузей виробництва 

  ●  

Поява можливостей досягнення 
короткотермінових цілей, які 

  ●  
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ускладнюватимуть досягнення 
довготривалих цілей у майбутньому 
Такі впливи на довкілля або 
здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у 
сукупності викликатимуть значний 
негативний екологічний ефект, що 
матиме значний негативний вплив 
на добробут людей 

  ●  

 
5.2.4. Фактори потенційного кумулятивного впливу. 
Ймовірність того, що реалізація Cхеми планування території призведе до таких 

можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але 
у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.  

В атмосферне повітря здійснюються викиди від автотранспорту та потрапляють 
забруднюючі речовини від роботи промислових підприємств. При реалізації Схеми на 
території громади відбудуться зміни в структурі транспортних потоків, передбачається 
розміщення нових промислових підприємств невисоких класів санітарної шкідливості. З 
метою зниження потенційного негативного впливу пропонується здійснення оптимізації 
схем дорожнього руху, впровадження нових прогресивних технологій виробництва, 
підвищення ступеню очищення на джерелах викидів, планування охоронних та захисних 
лісових насаджень. 

Таким чином, реалізація Схеми планування території Апостолівської ОТГ не має 
супроводжуватися появою нових значних негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, 
реалізація багатьох проектних рішень Схеми може призвести до покращення екологічної 
ситуації в громаді. 

 
5.2.5. Розгляд альтернатив 
У контексті стратегічної екологічної оцінки Схеми планування території з метою 

розгляду альтернативних проектних рішень і їх альтернативних наслідків було розглянуто 
«нульовий» сценарій (за відсутності проекту розвитку територій) та альтернативні варіанти 
об’їзної дороги. 

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується Схема 
планування території Апостолівської ОТГ Дніпропетровської області. Цей сценарій може 
розглядатися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану 
довкілля, в тому числі здоров’я населення. Отже, приходимо до висновку, що при 
«нульовому» варіанті подальший стабільний розвиток громади є очевидно 
проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, погіршення 
стану здоров’я населення, неефективного використання земельних ресурсів. 

Під час розроблення оптимальної схеми транспортного руху було розглянуто два 
варіанти об’їзної дороги навколо м.Апостолове: 

- відповідно до генерального плану м.Апостолове (2017р.); 
- запропонований ДП «НДПІЦИВІЛЬБУД». 
Об’їзна дорога запроектована з метою виведення транзитного транспорту за напрямком 

П’ятихатки - Апостолове - Зеленодольськ з території міської забудови. 
Згідно генерального плану автомобільна дорога оминає місто з південно-східної 

частини на відстані 1-3 км від межі міста.  
Альтернативний варіант, запропонований ДП «НДПІЦИВІЛЬБУД», передбачає 

проходження траси в південній частині міста ближче до забудованої території, що надасть 
змогу використовувати дорогу і для зовнішніх перевезень м.Апостолове та не потребує 
зміни функціонального призначення сільськогосподарських земель. 



 

 

197 

Остаточний варіант проходження автомобільної дороги буде вирішено на стадії ТО 
об’їзної дороги м.Апостолове. 
 

5.2.6. Громадське обговорення та консультації з уповноваженими органами 
Відповідно до вимог законодавства заява про визначення обсягів СЕО була 

оприлюднена для громадськості шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
Апостолівської міської ради та надіслана до уповноважених органів з метою отримання 
пропозицій та зауважень. 

Від Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА одержано 
пропозиції щодо врахування питань охорони довкілля при розробці схеми планування 
території Апостолівської ОТГ (лист від 09.11.2018 № 1-7037/0/261-18). 

Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА зазначено, що визначення 
стратегічної екологічної оцінки знаходиться поза межами компетенції департаменту (лист 
від 25.10.2018 № 8456/0/29-18). 

Врахування пропозицій та зауважень здійснювалось в процесі розробки схеми 
планування території. В таблиці 5.2.6.1. наведено результати розгляду отриманих 
пропозицій та зауважень. 

Таблиця 5.2.6.1. 
Довідка про консультації 

Уповноважений 
орган 

Редакція частини 
проекту схеми 

планування 
території / звіту про 

СЕО, до якого 
висловлено 
зауваження 
(пропозиції) 

Зауваження / пропозиція 

Cпосіб 
врахування 

(враховано/ не 
враховано / 
враховано 
частково) 

Обгрунтування* 

Врахувати, що територія 
Апостолівської ОТГ 
знаходиться в межах 
ландшафтного заказника 
загальнодержавного 
значення «Кам’янський 
прибрежно-річковий 
комплекс» 

Враховано  Розділ 
«Природно-
заповідний 
фонд» 

Врахувати, що на території 
Апостолівської ОТГ є 
зарезервовані для 
подальшого створення 
об’кти природно-
заповідного фонду 

Враховано  

Врахувати вимоги до 
використання 
водоохоронних зон 

Враховано  Розділ «Охорона 
поверхневих і 
підземних вод» 

Забезпечити дотримання 
режиму використання 
прибережних захисних 
смуг 

Враховано  

Розділ 
«Каналізування» 

Організувати збір, 
очищення та 
водовідведення дощових і 
талих вод 

Враховано  

Депатамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Дніпро-
петровської 
ОДА 

Розділ «Охорона Передбачити здійснення Враховано Зміст кожного виду 
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рослинності і 
формування 
системи зелених 
насаджень» 

вимог законодавства щодо  
зеленого господарства 

частково містобудівної 
документації 
визначається 
державними 
будівельними 
нормами. Відповідно 
до цього планування 
озеленення населених 
пунктів здійснюється 
на етапі розроблення 
генерального плану. 
Схемою планування 
території громади 
передбачається 
заліснення території 
поза межами 
населених пунктів 
згідно з показниками 
оптимальної лісистості 
регіону. 

Розділ 
«Поводження з 
відходами» 

Передбачити розробку 
схем санітарного очищення 
населених пунктів, 
розташування пунктів 
прийому вторинної 
сировини, будівництво 
сміттєсортувальних 
станцій. 

Враховано  

* При наявності зауважень чи пропозицій, які обґрунтовано відхилено або частково враховано. 

 
5.2.7. Рекомендації СЕО 
Оцінка проводилась паралельно з підготовкою Схеми планування території 

Апостолівської ОТГ Дніпропетровської області, тому проведені в рамках СЕО 
консультації і виконаний аналіз використано для оптимізації Схеми з точки зору впливу на 
довкілля, у тому числі на здоров’я населення громади. 

За підсумками СЕО були запропоновані заходи щодо покращення стану навколишнього 
природного середовища. З метою визначення потенційного негативного впливу на стан 
довкілля планової діяльності, а також можливих конфліктів з цілями екологічної політики, 
зазначеними в інших документах стратегічного характеру, були проаналізовані окремі 
розділи Схеми планування території. Така оцінка дозволила сформулювати ряд 
пріоритетних заходів щодо попередження, скорочення або зниження передбачуваних 
наслідків негативного впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я населення. 

Таким чином, Апостолівська міська рада повинна забезпечити реалізацію наступних 
заходів: 

- збільшення потужності систем водопостачання та водовідведення для розширення 
доступу населення до джерел якісної води, поліпшення стану його здоров’я, доступу 
населення, підприємств і організацій до систем каналізації; 

- закриття сміттєзвалищ з подальшою рекультивацією території з метою 
позитивного впливу на всі компоненти довкілля, у тому числі здоров’я населення, 
поліпшення в цілому стану довкілля та естетичного вигляду громади; 

- модернізація інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами 
(розроблення схем санітарного очищення територій населених пунктів громади; придбання 
контейнерного господарства; створення  сміттєвозного парку; впровадження роздільного 
збирання твердих побутових відходів; облаштування сміттєсортувальної станції); 
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- модернізація дорожньої інфраструктури (розвиток автодорожньої мережі, 
реконструкція автомобільних доріг, будівництво об’їзних автомобільних доріг з метою 
виведення вантажного та транзитного транспорту з території населених пунктів, 
будівництво під’їзних автомобільних доріг до рекреаційних зон, модернізація та 
облаштування придорожньої інфраструктури) та сприяння розвитку електротранспорту; 

- створення охоронних лісів з метою подальшого формування рекреаційних зон; 
- організація рекреаційних зон з облаштуванням територій для короткочасного 

відпочинку. 
 

5.2.8. Організація моніторингу фактичного впливу Схеми на довкілля 
З метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків реалізації Схеми 

планування території і вжиття заходів щодо їх усунення необхідно проведення 
моніторингу значного впливу на довкілля. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та 
інформаційні системи. Рекомендується вибирати методи моніторингу, які доступні і 
найкращим чином пристосовані для перевірки того, чи відповідає той вплив на довкілля та 
здоров'я населення, який спостерігається, припущенням і висновкам, зробленим в процесі 
СЕО. Крім того, важливим критерієм для вибору методів є можливість раннього виявлення 
непередбаченого негативного впливу від реалізації Схеми планування території, що 
дозволить вжити своєчасні заходи щодо виправлення ситуації. 

 
Таблиця 5.2.8.1. 

Екологічні індикатори для моніторингу виконання 
Схеми планування території 

Індикатор Визначення  Джерело даних 

Середньодобий вміст 
забруднюючих речовин у 
атмосферному повітрі 

Обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних і пересувних 
джерел 

Звіт державної 
гідрометеорологічної служби, 
річний звіт підрозділу з 
охорони навколишнього 
природного середовища. 

Утворення відходів (кількість 
тон на рік, кількість кг на 
людину). 
Відходи, як вторинна сировина 
(тон в рік, % від загальної 
кількості утворенних). 

Обсяг зібраних твердих 
побутових відходів. 
Обсяг зібраних відходів як 
вторинної сировини (папір, 
скло, пластик і т.д.). 

Звіти підприємств, що надають 
комунальні послуги. 
Річний звіт підрозділу з 
охорони навколишнього 
природного середовища. 

Якість питної води Відповідність якості питної 
води санітарно-гігієнічним 
вимогам 

Звіти лабораторних досліджень 
підрозділу МОЗ України. 

Спорудження каналізації. Протяжність каналізаційних 
мереж (км), пов’язаних зі 
станцією очищення стічних 
вод. 

Звіти міської ради. 

Показник лісистості території  
громади 

Заліснення непридатних для 
ведення сільського 
господарства земель, створення 
системи охоронних лісових 
насаджень з формуванням 
рекреаційних зон. 

Звіти міської ради. 

Встановлення меж об’єктів 
природно-заповідного фонду та 

Кількість об’єктів, для яких 
були розроблені та встановлені 

Звіти міської ради. Річний звіт 
підрозділу з охорони 
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їх охоронних зон. межі, розміри охоронних зон. навколишнього природного 
середовища. 

Розширення природно-
заповідного фонду  шляхом 
створення нових об’єктів на 
підставі зарезервованих 
територій. 

Кількість об’єктів та територій, 
включених до природно-
заповідного фонду. 

Річний звіт підрозділу з 
охорони навколишнього 
природного середовища. 

Встановлення водоохоронних 
зон та прибережних захисних 
смуг 

Протяжність встановлених 
водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг 
(км), протяжність винесених в 
натуру прибережних захисних 
смуг та водоохоронних зон 
(км). 

Звіти міської ради. Річний звіт 
підрозділу з охорони 
навколишнього природного 
середовища. 
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6. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ  

Реалізацію рішень схеми планування території громади передбачається 
здійснити до 2038 р. 

Реалізація схеми планування території ОТГ повинна здійснюватись шляхом 
розроблення, затвердження і виконання програм (планів) соціально-економічного 
розвитку, передбачених наказом Мінрегіону від 30.03.2016 № 75.  

Політика місцевої влади має спрямовуватись на забезпечення сприятливих умов 
життєдіяльності населення ОТГ та на стимулювання інвестицій, перш за все, за 
рахунок розвитку конкурентних переваг її території. В схемі планування території 
ОТГ були визначені ці переваги та пріоритети розвитку територій громади. 

Пропонуються наступні механізми реалізації схеми планування території ОТГ: 

1. врахування рішень схеми планування території  громади  з визначеними 
пріоритетами їх реалізації та результатами моніторингу при розробленні щорічних 
програм економічного і соціального розвитку громади та місцевого бюджету; 

2. розроблення та виконання відповідно до Бюджетного кодексу України 
бюджетних програм на плановий та наступні два роки для реалізації рішень схеми 
планування території громади  та заходів з їх реалізації; 

3. забезпечення постійної участі громадських організацій та бізнес-структур в 
реалізації схеми планування території громади. 

При обґрунтуванні заходів з реалізації схеми планування території ОТГ 
враховувались визначені пріоритетні завдання, а також необхідність включення до їх 
переліку тих, які забезпечуватимуть багатосторонній ефект, синергію розвитку, що 
дозволить прискорити та здешевити досягнення мети. 

Виходячи з цього, для реалізації пропозицій схеми планування території 
громади орган місцевого самоврядування забезпечує виконання наступних заходів: 

1. Оприлюднює через засоби масової інформації рішення про затвердження 
схеми планування території ОТГ. 

2. Проводить роботи по внесенню змін в існуючі та розробку нових генеральних 
планів населених пунктів, що дозволить деталізувати рішення щодо найбільш 
ефективного використання територій.  

3. Розробляє детальні плани території, передбачених для об’єктів виробництва, 
інженерної та транспортної інфраструктури, дорожнього автосервісу. 

4. Забезпечує контроль за відповідністю рішень іншої містобудівної  та 
проектної документації (генеральних планів населених пунктів, детальних планів 
території, проектів розміщення окремих об’єктів) рішенням схеми планування 
території ОТГ. 

5. Здійснює ведення містобудівного моніторингу реалізації схеми планування 
території ОТГ та проведення її коригування (в разі необхідності) для постійної 
актуалізації в містобудівному кадастрі інформації щодо використання територій та 
підготовки щорічних доповідей з цих питань перед депутатами ради ОТГ. 

6.  Для встановлення режимів використання земель різних категорій відповідно 
до законодавства замовляє спеціалізованим організаціям роботи із розроблення: 

  проектів охоронних зон пам’яток культурної спадщини на території ОТГ; 
 проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг та 

водоохоронних зон об’єктів водного фонду. 
7. Розробляє та реалізує програму екологічного оздоровлення території, зокрема, 

заліснення територій. 
8. Реформує мережі освітніх та медичних закладів. 
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9. Укладає угоди про співробітництво із суміжними адміністративно-
територіальними одиницями, які мають спільні проблеми розвитку, для вирішення 
зазначених проблем. 

10.  Складає (з урахуванням схеми планування території громади та генеральних 
планів населених пунктів) каталоги інвестиційно-привабливих та проблемних 
територій (в тому числі й тих, які потребують зміни функціонального використання) з 
визначенням юридичних, екологічних, соціальних, економічних та інших умов їх 
використання. 

11. Здійсненює комплекс заходів із забезпечення природно-техногенної безпеки, 
створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, 
забезпечення охорони та раціонального використання історико-культурного 
потенціалу території громади тощо. 

12. Розбудовує сучасну комунальну інфраструктуру: виділення та облашування 
території нового кладовища, створення пожежно-рятувальних підрозділів (частин).  
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7. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
АПОСТОЛЬСЬКОЇ ОТГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Значення показників 

Назва показника Одиниця виміру Станом на 
вихідний рік 

Станом на 
розрахунковий 

строк 

1 2 3 4 
Площа території в межах проекту 

у тому числі: 

га 67949,60 67949,60 

- землі сільськогосподарського 
призначення 

га/% 59216,78/87,15 58789,55/86,52 

- ліси та інші лісовкриті площі га/% 2699,64/3,97 2699,64/3,97 

- забудовані землі га/%  4724,64/6,95 5151,87/7,58 

- відкриті землі га/% - - 

- внутрішні води га/% 1308,54/1,93 1308,54/1,93 

З усіх земель:     
- земель природоохоронного 

призначення  
га - - 

- земель оздоровчого призначення га - - 
- земель рекреаційного 

призначення 
га - 27,65 

- земель історико-культурного 
призначення 

га - 3,6 

- земель виробничого призначення га 146,08 243,61 

Кількість населених пунктів  
у тому числі: 
- міст (районного значення) 

од. 
 

од. 

20 
 
1 

20 
 

1 

- селищ міського типу од. 2 2 

- сільських населених пунктів од. 17 17 

Населення , 
у тому числі: 

тис.осіб 24,334  23,400 

- міське 
- сільське 

тис.осіб 
тис.осіб 

15,712 
8,622 

 14,580 
    8,820 

Заклади обслуговування    

- шкільні навчальні заклади місць 6522 6524 

- дошкільні заклади місць 890 1008 

- лікарні ліжок 250 350 

- амбулаторії (АЗПСМ) відв./зміну 241 542 
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- фельдшерсько-акушерські пункти 
(пункти здоров’я) 

об’єктів 13 13 

- Будинки-інтернати для людей 
похилого віку, ветеранів війни та 
праці 

об’єктів 
місць 

- 
- 

8 
560 

- пожежні депо (підрозділи) об’єктів 
автомашин 

1 
2 

15 
22 

- Будинки культури, клуби, центри 
дозвілля 

місць 3065 3645+1220 

Щільність населення осіб/га   

Загальна довжина залізничної мережі км 69,9 69,9 

Довжина автомобільних доріг км 202,3 216,3 

У тому числі      

- з твердим покриттям (усього) км 202,3 216,3 

З них:     
державного значення: км 88,6 99,4 

- міжнародні (М) км --- --- 

- національні (Н) км 25,0 25,0 

- регіональні (Р) км --- --- 

- територіальні (Т) км 63,6 74,4 

місцевого значення: км 113,7 116,9 

- обласні  км 52,3 52,3 

- районні  км 61,4 64,6 

Щільність транспортної мережі:     

- залізничної  км /1000 км2 103 103 

- автомобільної км /1000 км2 298 319 

Споживання  електроенергії  млн. кВт год/рік Данні відсутні 75,524 

Споживання тепла МВт Данні відсутні 121,311 

Споживання природного газу млн. м3 / рік 
Данні відсутні 34,224 

Загальний обсяг водоспоживання  тис м3/добу Данні відсутні 12,118 

Загальний обсяг водовідведення  тис.м3/добу Данні відсутні 12,107 
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